De Meiboom Algemeen

Nieuwe leerling

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Tiemen is aan het oefenen in groep 1. Wij
wensen Tiemen een leuke tijd toe op De
Meiboom!

De nieuwsbrief van basisschool De Meiboom
verschijnt minimaal 1x per maand, maar
indien nodig vaker. Waar u ouders leest
bedoelen wij ook verzorger(s).
Groet, Team De Meiboom

Open dag
Dinsdag 17 maart is onze open dag! U bent ’s
morgens van harte welkom om een kijkje in de
groep van uw kind(eren) te nemen.
U bent welkom tussen 08.30 en 09.30 en
tussen 10.30 en 11.30 uur.
De groepsleerkrachten stellen het zeer op prijs
als u zich van te voren even op wilt geven met
de tijd erbij waarop u van plan bent te komen.
Dit kan via de mail en bij een aantal
leerkrachten ook via de Parro App.

Koffieochtend
Op woensdag 18 maart staat er een koffie
ochtend gepland van 08.30-09.30 uur. Wees
welkom!
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Studiemiddag
teamleden…kindgesprekken
Wij hebben deze maand alweer onze laatste
studiemiddag over kindgesprekken.
Op de Meiboom denken we na over manieren
om de kinderen meer te betrekken bij/
eigenaar te maken van hun eigen leerproces.
Het uitgangspunt hierbij is dat wij
leerkrachten niet alles zelf bedenken en
bepalen wat en hoe er geleerd wordt, maar
dat kinderen mogen laten weten wat zij graag
willen leren en waar zij verder in willen
komen. Dit doen we door met kinderen
regelmatig individueel in gesprek te gaan.
Door goed te luisteren naar kinderen krijgen
we als leerkracht zicht op waar het kind staat
in zijn of haar ontwikkeling en wat er nodig is
om tot een volgende stap te komen. Het
kindgesprek is daarmee een krachtig middel
om leerlingen verder te helpen in hun
ontwikkelingsproces.
In de kindgesprekken bespreken we met de
kinderen hoe het gaat, welke doelen het kind
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wil behalen en hoe het kind dat zou kunnen
doen. Kinderen actief betrekken bij het stellen
van eigen doelen en de evaluatie daarvan
draagt bij aan een hogere motivatie, een
positiever zelfbeeld en betere leerresultaten.
De doelen worden in het rapportfolio
beschreven evenals de voortgang en het
resultaat.

Thema onderzoek didactisch
handelen
Op dinsdag 24 maart krijgt De Meiboom
bezoek van de Inspectie van Onderwijs. De
inspectie voert dit onderzoek op verschillende
scholen uit om informatie te verzamelen over
het thema didactisch handelen.
De informatie die uit het onderzoek naar
voren komt, vormt één van de bronnen voor
de ‘Staat van het Onderwijs’. Daarnaast
voldoet de inspectie aan de verplichting om
elke basisschool tenminste één keer in de vier
jaar te bezoeken. De inspecteur bezoekt op
dinsdag 24 maart een aantal lessen in de
onder-, midden- en bovenbouw. Tijdens het
onderzoek staat het didactisch handelen van
de leerkrachten centraal. Daarnaast heeft de
inspecteur een gesprek met de directie en
krijgt hij een rondleiding door twee leerlingen
van onze school.
De dag eindigt met een reflectiegesprek met
het team, de inspecteur geeft dan een korte
terugkoppeling van zijn bevindingen en er is
aandacht voor de eigen ambities van onze
school. Er volgt geen schriftelijke rapportage
naar aanleiding van dit bezoek.

Schoolfruit
Op de Meiboom ontvangen wij schoolfruit. De
kinderen hoeven op woensdag, donderdag en
vrijdag geen fruit mee te nemen van huis. Het
mag wel.
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U kunt alle informatie over schoolfruit vinden
op de site euschoolfruit.nl

De Lytse bib. wordt uitgebreid
met een Peuterbib.!
De Lytse bib. wordt uitgebreid met een
Peuterbib. Op donderdag 26 maart zal dit
officieel geopend worden door Froukje Nauta.
Vanaf die datum zult u ook peuters met hun
ouders op de donderdagen in onze school
treffen.
De bib is elke donderdag open van 8.20 - 9.00
uur. Er is dan een vrijwilliger aanwezig om
alles soepel te laten verlopen en kinderen te
helpen bij het kiezen van boeken.
Er wordt van 8.30 - 9.00 uur in alle groepen
gelezen. Kinderen hebben gedurende dat half
uur de mogelijkheid om boeken te wisselen
voor zowel school als thuis. Dit mogen ze zelf
doen of samen met hun vader, moeder of
verzorger.
Vanaf 8.20 zijn ouders / verzorgers welkom
om met hun kind(eren) boeken te kiezen.
‘Een boek gaat over wat je er zelf uithaalt.
Niet over wat de schrijver belangrijk vindt.’

Levensbeschouwing
Deze maand zijn we begonnen met het thema
Ontbreken. Over ontbreken en missen.
Verliezen en opzoeken. Het feest van het
terugvinden.
Bijbel: Het verloren muntje, het zoekgeraakte schaap, de
weggelopen zoon (Lucas 15).

Vanaf 16 maart gaat het over Verbinden;
uit elkaar groeien of verbinden.
Tegenstellingen binnen een samenleving.
Kinderen hier en kinderen daar. Jong en oud.
Arm en rijk.
Bijbel: Twee wilde mannen (Matteüs 8, 28-34); Jezus en
de schriftgeleerden (Matteüs 9, 1-8); Uitgenodigd
worden (Matteüs 11, 1-30).
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(Adres)wijzigingen
Adreswijziging of andere gegevens gewijzigd?
Geef het online door! Via onze website is het
mogelijk een adreswijziging of wijziging van
andere gegevens (bijvoorbeeld
telefoonnummer of e-mailadres) door te
geven. Op onze website onder ‘Contact’ kunt
u een online formulier vinden om de wijziging
door te geven. Eenvoudig en snel! Na
ontvangst van uw wijziging voeren wij de
wijzigingen z.s.m. door in ons
administratiesysteem.

Nieuws uit de groepen
Op www.demeiboomwarns.nl staat het
nieuws uit de groepen. Ook vindt u er andere
nieuwtjes en de schoolkalender.

Van de ouderraad
Schoonmaakmiddag
De eerste schoonmaakmiddag is geweest en
de juffen willen alle ouders die hier aan
hebben bijgedragen hartelijk bedanken! Er is
heel wat gedaan, ook een aantal klussen
waaronder de hondenpoep bordjes die
gemaakt zijn door de leerlingenraad. Fijn!
De volgende schoonmaakmiddag staat
gepland op Donderdag 23 april van 14.30 tot
16.00. Komt u ons dan weer helpen? Graag
zelf emmer, sop, doekje en klusspullen
meenemen.
De laatste middag staat gepland woensdag 1
juli (voor de zomervakantie)
Informatie over de ouderraad en de notulen
van de vergadering komen op
www.demeiboomwarns.nl te staan onder het
kopje Ouders, Ouderraad.
Het mailadres van de ouderraad is
or.meiboom@gearhing.net
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Oud papier, voor op de
kalender
In Warns staat een keer per maand een
container op “de Waske” waarin u het oud
papier kunt doneren. De opbrengst van dit
papier is ten bate van onze school!

data

2020

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

10,11,12 maart
14,15,16 april
12,13,14 mei
9,10,11 juni
14,15,16 juli
11,12,13 augustus
8,9,10 september
13,14,15 oktober
10,11,12 november
8,9,10 december

Lege batterijen? Lever ze in op
school!

Goed nieuws!
U kunt uw lege batterijen bij ons op school
inleveren!
Goed voor het milieu én goed voor onze
school. Met het inzamelen sparen we namelijk
punten die we kunnen inwisselen voor
schoolartikelen. Ook kunnen we ervoor kiezen
om punten om te zetten naar een donatie aan
een goed doel.
Leuk meegenomen:!
Als u de batterijen per 10 in een zakje doet
met daarin een briefje met uw naam, adres, email en telefoonnummer, maakt u zelf ook
kans op mooie prijzen. Stibat
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(www.legebatterijen.nl) maakt elke maand de
winnaars bekend.

Identiteitscommissie/MR/OMR en
GMR

Alle bij ons op school ingeleverde lege
batterijen worden gerecycled. Met de
grondstoffen uit deze batterijen kunnen
nieuwe producten worden vervaardigd. Zo
worden er bijvoorbeeld pannen, fietsen,
kranen en dakgoten van gemaakt.

De notulen van de vergaderingen, de
vergaderdata en andere informatie rond de
identiteitscommissie, MR, OMR en GMR kunt
u terugvinden op www.demeiboomwarns.nl
onder het kopje Ouders. Als u dan naar het
juiste kopje gaat, vindt u daar de
desbetreffende informatie.

Samen sparen we de wereld! Doet u mee?
De inleverbak staat in de personeelskamer.

Agenda

Ook in te leveren: cartridges en
mobiele telefoons!
Door cartridges en mobiele telefoons in te
leveren in de Eeko-inzameldoos steunt u
direct een goed doel. De bruikbare toestellen
worden verkocht aan remanufacturers die de
mobieltjes klaar maken voor hergebruik. Een
deel van de opbrengst wordt rechtstreeks aan
een door de leerlingenraad gekozen goed doel
gedoneerd.
Wat kunt u kwijt:
Printercartridges
Toners voor laserprinters als de inkjets van
diverse merken zoals HP, Brother, Samsung en
Lexmark, etc. mogen in de inzameldoos.
Mobiele telefoons
Alle mobiele telefoons mogen in de
inzameldoos. Denk hierbij aan merken zoals
Apple, Samsung, Nokia en Blackberry, etc.

MAART
13 maart
17 maart
17 maart
18 maart
25 maart
26 maart
31 maart
APRIL
2 april
6 april
6 april
9 april
10 april
12 en 13 april
14-16 april
15 en 16 april
23 april
24 april
27 april – 8 mei

Tastbaar Techniek groep
7 en 8
Open dag ouders
Studiemiddag team,
kinderen om 12.00 uur uit
Koffieochtend
OR vergadering
Opening Peuterbib.
verkeersexamen
MR-vergadering
Project programmeren
OMR vergadering
Pasenviering op school
Goede Vrijdag; alle
kinderen vrij
Pasen - vrij
Oud Papier
IEP eindtoets
Schoonmaakmiddag
Koningsspelen
Meivakantie

Samen sparen we de wereld! Doet u mee?
De inzameldoos staat in de personeelskamer.

De leerlingenraad
Verslagen van de bijeenkomsten van de
leerlingenraad kunt u vinden op de website
www.demeiboomwarns.nl
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