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

De tuindag
Alweer even geleden, maar zaterdag 26
september heeft de tuindag
plaatsgevonden en wat is er veel gedaan!
Namens school iedereen heel hartelijk
dank voor de hulp en organisatie!

De leerlingenraad
De nieuwe leerlingenraad heeft haar
eerste bijeenkomst gehad. Voorafgaand
aan de vergadering zijn er
klassengesprekken gehouden. We
begonnen met het doornemen van de
statuten. Vervolgens hebben we heel wat
onderwerpen besproken en even zoveel
acties zijn eruit voort gekomen die voor de
kerstvakantie gedaan en besproken
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moeten worden. Kortom een succesvolle
bijeenkomst!
Verslagen van de bijeenkomsten van de
leerlingenraad kunt u vinden op de
website www.demeiboomwarns.nl

BSO
Er is hard gewerkt voor de herfstvakantie
om het atelier om te bouwen voor de BSO
die deze week van start is gegaan.
De kinderopvangorganisatie Kids First
verzorgt de buitenschoolse opvang in
Warns. Suzanne Visser is de pedagogisch
medewerker op de dinsdag en woensdag.
Op dinsdagmiddag zijn er nu 4 kinderen en
op woensdag 8 tot 11 kinderen.
Mochten er aanvragen zijn, voor meer
dagen in de week, dan zal de BSO bij
genoeg animo daarop aansluiten.
Voor meer informatie, neem contact op
met: de organisatie Kids First:
https://www.kidsfirst.nl/opvang/4-12jaar/
De tarieven:
https://www.kidsfirst.nl/tarieven/tarieven
-2020/
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Schoolfotograaf
We hadden u graag op de hoogte gebracht
van het bezoek van onze schoolfotograaf.
In goed overleg hebben we besloten om
de schoolfotograaf iets verder in het
schooljaar te pannen. Zoals het nu lijkt zal
de fotograaf 29 maart 2021 komen. U
wordt middels de nieuwsbrief en de
PARRO app op de hoogte gehouden.

vrijdag hoeven de kinderen geen fruit mee
te nemen van huis. Mocht de leverdag
anders worden dan hoort u dat via de
PARRO app.
In de bijlage vindt u de brochure. U kunt
alle informatie over schoolfruit vinden op
de site www.euschoolfruit.nl
U kunt zich ook abonneren op de
wekelijkse nieuwsbrief.

De gezonde school

www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief

Onze school is gezond!

Folders en Tips

Onze school heeft het vignet Gezonde
School behaald. Met het vignet Gezonde
School laten wij zien dat onze school
voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn
opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots
op dit behaalde resultaat!

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

Onze school heeft speciale aandacht voor
het themacertificaat Welbevinden.
Hiervoor zetten we de volgende
activiteiten in: schoolafspraken, gouden
en zilveren week, week tegen pesten,
week van respect, volgen van methode
Kwink - sociale emotionele ontwikkeling.

AMV en overig muziek

Zo hebben we aandacht voor de
persoonlijke en sociale ontwikkeling van
de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk,
omdat het allemaal bijdraagt aan een
gezondere leefstijl, betere
schoolprestaties en minder schooluitval.
Gezonde School is een samenwerking
tussen diverse landelijke organisaties. Wilt
u meer weten over (het vignet) Gezonde
School? Kijk dan op
www.gezondeschool.nl.

Schoolfruit
Vanaf 9 november krijgen wij weer
schoolfruit geleverd tot half april 2021.
Het fruit wordt waarschijnlijk op dinsdag
geleverd, dus op woensdag, donderdag en
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Van de herfst- tot de kerstvakantie krijgen
groep 4 en 5 wekelijks AMV: Algemene
Muzikale Vorming. Dit wordt gegeven
door Guus Pieksma. Leerlingen maken op
een speelse manier kennis met muziek:
instrumenten, noten lezen, soorten
muziek, etc. Fijn dat dit op een veilig
manier op school gegeven kan worden!
In groep 7/8 zijn de muzieklessen ook
begonnen. Deze lessen worden gegeven
door Menno Bonnema. Kinderen krijgen
ook muziekinstrumenten
(gitaar/keyboard) mee naar huis zodat ze
thuis ook kunnen oefenen. Het is een serie
van 12 lessen.

Kwink
In de bijlage vindt u de nieuwe
koelkastposter, nummer 2 van dit
schooljaar. In totaal komen er vier.
Rondom de woorden ‘Kwink
Koelkastposter’ staat in een aantal
spreekwolkjes het thema van elke les kort
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samengevat.’ Zo weet u als ouder waar uw
kind het op school over gehad heeft en
kunt u hen daar ook naar vragen.
U ziet ook allemaal afbeeldingen van
‘apenkoppen’ op de poster, met
daaronder de emotie die bij de uitdrukking
hoort. Die emoticons bieden de
mogelijkheid om met de kinderen over
hun en uw emoties te praten.
Onder de kopjes ‘Samen bespreken’ staan
drie stellingen. Hoe wordt daar thuis over
gedacht?
En omdat sociaal-emotioneel leren (want
daar is de methode Kwink voor) meer is
dan alleen praten, vindt u ook altijd een
aantal doe-opdrachten op de poster. Die
passen bij de thema’s van de lessen.
Wij hopen dat deze tweede koelkastposter
weer bijdraagt aan een positieve en open
communicatie thuis.

Op 28 september j.l. hebben we als
identiteitscommissie afscheid genomen
van Jorrit Jacobi. Hij is vanaf de start van
de Meiboom betrokken geweest bij het
identiteitsbeleid, waarvoor heel veel dank!

Kinderpostzegels
De kinderen hebben goed hun best
gedaan met de verkoop van de
kinderpostzegels. Het thema van dit jaar is
“voor iedereen een veilig thuis”. De
opbrengst van de kinderpostzegels is
€ 1486,30 voor dit zeer goede doel!
Chapeau!

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.

Heeft u vragen over Kwink, dan kunt u
altijd terecht bij Marijke Nijhof, zij is de
kwinkcoach op onze school.

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.

Nieuwe leerlingen

Ter informatie:

In groep 1 is Jesse aan het oefenen. Wij
wensen hem een hele gezellige en
leerzame tijd toe op De Meiboom!

* De kinderen mogen maximaal drie
boeken mee naar huis nemen.

Van de Identiteitscommissie

* 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.
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* 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’

Luizen

ingepland. U kunt zich vanaf maandag 14
december inschrijven.
Bakken speelgoed om schoon te maken
staan in het voorportaal van de hal klaar.
Schrijft u even op het formulier welke bak
u meeneemt? De bakken graag de
maandag erop weer op dezelfde plaats
terugbrengen.

Helaas zijn er dit schooljaar alweer luizen
gemeld. De GGD heeft inmiddels ook
advies gegeven, hoe om te gaan met
luizencontroles. Wij hebben met de
luizenmoeders, de MR en het team
gesproken en de luizencontroles zijn weer
opgestart met inachtneming van de regels
van de GGD en ons eigen protocol.

Alvast heel hartelijk dank voor uw
medewerking!

Ondanks dat het niet bewezen is, dat het
helpt, adviseren wij een luizenzak te
gebruiken. Mocht u deze niet hebben,
kunt u ze op school kopen voor € 3,25 bij
Anke of Birgit.

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.

Schoonmaak
Uit de overleggen met de ouderraad is
naar voren gekomen dat een extra
schoonmaakbeurt wel wenselijk is.
We plannen daarom tussen iedere
vakantie in, een schoonmaakmoment. Het
wordt door het team en de ouderraad
zeer gewaardeerd als er van elk gezin,
tenminste 1 keer per jaar, iemand mee
kan helpen. Lukt dat echt niet, dan lukt
het misschien wel een bak speelgoed of
kleding mee naar huis te nemen om
schoon te maken. De data komen in de
kalender te staan.
De eerste datum staat gepland op
donderdag 17 december van 14.30 - max.
16.00 uur, mits het vanwege de
Coronaperikelen weer kan. Om de afstand
goed te kunnen waarborgen worden er
per ruimte maximaal twee volwassen
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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.

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 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
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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.

Nieuws uit de groepen

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

Vakantierooster 2020-2021
U kunt het nieuwe vakantierooster vinden
op de website. Daar staan ook de
studiedagen vermeld.

Agenda
20 november

Schoolvoorstelling De
reis van een man die…
groep 7 en 8
(afhankelijk van de
RIVM maatregelen)

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

Ouderraad
De ouderraad heeft u de informatie
betreffende de vrijwillige ouderbijdrage
gestuurd. Uw bijdrage wordt zeer
gewaardeerd!
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.
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