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De Meiboom Algemeen
Beste ouder(s) / verzorger(s),
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

Sinterklaas
Wij hebben vernomen,
dat Sinterklaas dit jaar weer naar
Warns zal komen.
Sinterklaas brengt vast hier en daar
een bezoekje,
of Piet kijkt stiekem om het hoekje.
Het is een gekke tijd,
daardoor dat de Sint het bezoek aan
school vermijdt.
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Natuurlijk laten we het Sintfeest
niet aan ons voorbij gaan,
en zullen we op vrijdag 4 december
bij de verjaardag van Sinterklaas stil
gaan staan.
We maken er met elkaar een
gezellige Sint tijd van!

Oudergesprekken/
contactmoment
Op maandag 16 en donderdag 19
november zijn er contactmomenten
gepland. Voor deze dagen nodigen de
leerkrachten van de Meiboom de ouders
uit, van kinderen die extra ondersteuning
hebben, om per telefoon te sparren.
Mocht u ook behoefte hebben om de
leerkracht te spreken over de vorderingen
van uw kind, dan kunt u via de Parro App
een telefonische afspraak plannen. De
inschrijving zal vanaf 10 november op
de Parro App mogelijk zijn

www.demeiboomwarns.nl
demeiboom@gearhing.net

Doelen

Schoolfruit

Wij zijn na de vakantie gestart met de
eigen leerdoelen en daar gaan we een
periode van ongeveer drie weken mee
werken. Het zijn uiteenlopende doelen
van beter leren klimmen in de touwen tot
galopperen op een paard. Op school
werken we eraan mee dat de kinderen
hun doelen gaan behalen en wij zouden
het ook heel leuk vinden als u thuis er ook
aan mee wilt werken.

Vanaf 9 november krijgen wij weer
schoolfruit geleverd tot half april 2021.

De kinderen hebben allemaal een
doelenbord in de klas waarop ze kunnen
laten zien hoe ver ze al zijn met hun doel.
Twee keer per week staat de hele groep
voor dit doelenbord om te kijken hoe het
met de groep gaat.
De kinderen gaan individueel over hun
doel in gesprek met de leerkrachten. Zij
vertellen de leerkrachten waarom ze dit
hebben gekozen en hoe zij ons willen laten
zien dat ze het doel behaald hebben. Vaak
is dat door middel van een foto of filmpje.
U kunt hierover ook een vraag krijgen van
de kinderen. Wij zien de eventuele
"bewijsmiddelen" graag terug en zullen er
samen met het kind een verslag van
maken in Rapportfolio.
Om een doel te behalen is wel iets nodig;
het begint met startkracht en intrinsieke
motivatie. En wat doe je als het niet lukt?
Heb je voldoende doorzettingsvermogen?
Of stop je ermee? Misschien heb je hulp
nodig, durf je dat te vragen? Maak je
gebruik van je spiegelkracht? Wat kun je
als je het gehaald hebt? En hoe voelt zo`n
succes? Kortom heel leerzaam om op deze
wijze inzicht in jezelf en je manier van
leren te krijgen.
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Let op: in tegenstelling tot de vorige
nieuwsbrief weten we nu dat we op
maandag worden geleverd, dus op
dinsdag, woensdag en donderdag hoeven
de kinderen geen fruit mee te nemen van
huis. U kunt alle informatie over
schoolfruit vinden op de site
www.euschoolfruit.nl
U kunt zich ook abonneren op de
wekelijkse nieuwsbrief.
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief

Stagiaire
In groep 1 en 2 is op donderdag Rianne
van der Mark begonnen met stage lopen.
Rianne zit in het eerste jaar van de PABO.
Wij wensen haar veel succes en een
leerzame tijd toe. In de volgende
nieuwsbrief zal ze zichzelf voorstellen.

Taal4Daagse
Na het succes van Zomerschool SWF
organiseren wordt in de kerstvakantie de
Taal4Daagse georganiseerd. Het is
hetzelfde principe als de Zomerschool
maar dan uitsluitend gericht op Taal:
woordenschat, begrijpend lezen, spelling,
grammatica en leesplezier.
Het is gratis en leerlingen van groep 5 t/m
8 kunnen meedoen.
Voor meer informatie zie onze website
voor de digitale folder van de
Taal4Daagse.

Folders en Tips
Wij krijgen op school regelmatig
verzoekjes om folders uit te delen met
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leuke tips en activiteiten. We zullen deze
in het vervolg op de website plaatsen.
Voor de maand oktober staan er al leuke
tips op!

Lytse Bib.
De bib is elke donderdag open van 8.20 - 9.00
uur. Anke, onze school assistent, helpt de
kinderen 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.
Ter informatie:
* De kinderen mogen maximaal drie boeken
mee naar huis nemen.
* De kinderen mogen de boeken maximaal
drie weken lenen. Dan is het weer tijd om
nieuwe boeken te kiezen of het boek te
verlengen.
* De collectie in de lytse bib wordt regelmatig
opgefrist door onze leesconsulent Froukje
Nauta.
* De kinderen krijgen geen pasje; alle
leerlingen staan geregistreerd in de computer,
u hoeft er dus alleen om te denken dat de
boeken tijdig weer worden ingeleverd of
verlengd.
* De kinderen vinden het ook ontzettend leuk
om samen te lezen met vaders/ moeders/
pakes/ beppes/ broertjes/ zusjes/ ............

‘Alle leerlingen houden van lezen, alleen
weten ze dit zelf nog niet’
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Stibat; batterijen
Doordat we als school de batterijen inleveren
bij Stibat hebben we voor onze punten een
bijdrage kunnen leveren aan stichting
Opkikker. Het doel van deze stichting is
gezinnen met een ziek kind even een
onbezorgd moment te bezorgen. Deze
stichting wordt ondersteund door een hecht
team en honderden vrijwilligers. Stichting
Opkikker helpt elk jaar op deze manier zo’n
2000 gezinnen. Het is de passie die ervoor
zorgt dat de Stichting doorgaat tot ze een
verschil kunnen maken in het leven van alle
gezinnen in Nederland met een langdurig ziek
kind.
Bedankt voor het inleveren! De bak staat weer
voor u klaar, dus geef de batterijen mee aan
de kinderen.

Vervanging van leerkrachten
Wijze van vervanging bij ziekte van een
leerkracht In geval van ziekte, verlof of
scholing wordt er vervanging verzorgd door
een extern bureau.
Indien er geen invaller beschikbaar is, kiezen
we er in dat geval voor om een groep te
splitsen en deze onder te brengen bij andere
klassen. We willen graag voorkomen dat
klassen naar huis worden gestuurd maar in
het nijpende geval dat er voor meerdere
klassen en/of voor meerdere dagen geen
vervanging is, zullen we helaas ouders
verzoeken hun kind thuis te houden.
Als er geen vervanging is vragen we aan de
kleuterouders om de kleuters zo wie zo thuis
te houden.
Het kan voorkomen dat we gebruik maken van
‘een wisselsysteem’: als een leerkracht
meerdere dagen ziek is en er geen inval
beschikbaar is voor deze groep, zetten we een
leerkracht van een andere groep in. De groep
van de ingezette leerkracht krijgt deze dag

www.demeiboomwarns.nl
demeiboom@gearhing.net

geen les. Deze kinderen blijven thuis. Hiermee
wordt voorkomen dat steeds dezelfde groep
thuis moet blijven.
Let wel, kinderen worden niet zomaar naar
huis gestuurd! We zullen dit uiteraard goed
communiceren met de desbetreffende
ouders.

Contact ouders-leerkrachten
Voorlopig is er nog steeds minimaal ‘live’
contact tussen ouders/verzorgers en
onderwijspersoneel. Contact vindt voorlopig
nog steeds via de e-mail, Parro app of
telefonisch plaats. Op afspraak is incidenteel
bezoek in de school of op het plein. We zijn
dan wel verplicht om u een aantal
gezondheidsvragen te stellen en uw gegevens
te noteren. Deze gegevens kunnen gebruikt
worden om u, in geval van een corona
gerelateerde calamiteit, te informeren of te
bellen.

BSO

Ouderraad
De ouderraad heeft u de informatie
betreffende de vrijwillige ouderbijdrage
gestuurd. Van de meeste ouders is het
bedrag al binnengekomen. Een reminder
wordt binnenkort verstuurd.
Informatie over de ouderraad en de
notulen van de vergaderingen staan op
www.demeiboomwarns.nl onder het
kopje Ouders, Ouderraad. Het mailadres
van de ouderraad is
or.meiboom@gearhing.net

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

Identiteitscommissie

Voor informatie, neem contact op met:
de organisatie Kids First:
https://www.kidsfirst.nl/opvang/4-12jaar/

De notulen van de vergaderingen, de
vergaderdata en andere informatie rond
de identiteitscommissie kunt u
terugvinden op www.demeiboomwarns.nl

De tarieven:
https://www.kidsfirst.nl/tarieven/tarieven
-2020/

Data en Vakantierooster 20202021

Nieuws

U kunt het nieuwe vakantierooster vinden op
de website. Daar staan ook de studiedagen
vermeld.

Op www.demeiboomwarns.nl staat
nieuws over uitjes en andere schoolse
zaken. Ook vindt u er andere nieuwtjes en
de schoolkalender.
Het nieuws uit de groepen gaat via de
PARRO app.
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Het geplande uitje van groep 7 en 8 is
gecanceld. Verder zijn er geen nieuwe uitjes
en evenementen m.u.v. Sint Maarten en
Sinterklaas.
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