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Nummer 6, 5 maart 2021
Kalender:
10 maart
16 maart
17 maart
25 maart
29 maart
31 maart
1 april
2 en 5 april
6 april

Verkeerswandeling
De geplande kijkavond wordt een digitaal kijkje in de klas
Verjaardag juf Inge
Kwaliteitskring, doen we digitaal
Streetwise
Paasviering
Theoretisch verkeersexamen groep 7
Studiemiddag, alle leerlingen vanaf 12.00uur de middag vrij
Goede Vrijdag en Tweede Paasdag
Verjaardag meester Stefan

Afscheid van juf Anouk
en nieuwe juffen voor groepen 1-2
Juf Anouk, van groep 1-2A, heeft per 1 april een nieuwe baan
aangenomen. Zij gaat wat dichter bij huis werken op een basisschool in
Teteringen. Dat betekent dat we afscheid van haar gaan nemen. Juf Anouk
zal zelf met de kinderen een klein afscheid organiseren in de groep en
bericht jullie daar natuurlijk nog over.
Juf Amber en juf Marianne gaan samen groep 1-2A overnemen en juf Betsy
komt (na haar verlofperiode) vanaf de meivakantie werken in groep 1-2 B
op de woensdagen bij meester Stefan.
We wensen juf Anouk natuurlijk heel veel plezier met haar nieuwe baan!
En juf Amber, juf Marianne en juf Betsy in onze keutergroepen.

juf Amber

juf Marianne

juf Betsy

Wisseling van de wacht in groep 1-2-3 op de
Mariaschool en groep 4 op De Regenboog
Op de Mariaschool neemt juf Desiree afscheid per 1 april, omdat zij een
nieuwe baan heeft aangenomen op de Vrije school in Bergen op Zoom. Juf
Marleen van Oosterhout wil graag groep 1-2-3 op de Mariaschool
overnemen en zal dan wel van groep 4 afscheid moeten nemen. Ze werkt
nu met veel plezier in groep 4, maar haar wens ligt nog altijd bij het werken
met de jongste kinderen in de kleutergroep.
Onlangs hebben we een nieuwe meester aangenomen in groep 7, meester
Ronald. Meester Ronald wil graag vanaf 1 april ook in groep 4 komen
werken op maandag, dinsdag en woensdag. Hij is een ervaren leerkracht en
heeft al vaker lesgegeven in groep 4. Juf Saskia werkt nu al op de
donderdagen in groep 4 en zij zal vanaf 1 april ook de vrijdagen in deze
groep gaan werken.
We wensen meester Ronald al een fijn vooruitzicht om te gaan werken in
jullie leuke groep 4 samen met juf Saskia. En juf Marleen wensen we weer
veel plezier op de Mariaschool.

Gymlessen
Patty Smit, onze huidige gymdocent, gaat haar talenten vanaf 1 april
inzetten op onze SBO school Het Palet. Uit de vakgroep gym van onze
stichting nemen Robin van Noort en Sharon Franken de gymlessen dan
over op onze scholen.
Robin komt vanaf 1 april de gymlessen verzorgen voor de groepen 3 t/m 8
van De Regenboog op dinsdagmorgen en donderdagmorgen. De gymtijden
blijven voor deze groepen gelijk.
Sharon komt vanaf 1 april de gymlessen verzorgen op de Mariaschool.
Hier onder stellen zij zich aan jullie voor.

Even voorstellen
Mijn naam is Robin van Noort en ik ben 28 jaar.
Vanaf het begin van schooljaar 2019-2020 ben ik gestart als
vakleerkracht bewegingsonderwijs voor Stichting De
Waarden.
Op dit moment sta ik op twee scholen. Op maandag ben ik in
Fijnaart te vinden op basisschool de Kennedy en op
dinsdagmiddag op Basisschool de Rietvest in Klundert. Vanaf
1 april ga ik mijn vakcollega Patty Smit vervangen op
basisschool De Regenboog in Zevenbergen.
Dinsdagochtend en heel de donderdag zal ik daar te vinden zijn.
Verder werk ik de overige dagen op een gesloten jeugdzorginstelling in
Ossendrecht.
Naast de gymlessen heb ik ook nog een eigen sportvereniging opgericht
waar ik in de avonduren veel tijd in investeer. De sportvereniging richt zich
op freerunning trainingen in de Gemeente Halderberge en Roosendaal. Als
hobby sport ik graag en houd ik ervan om anderen aan het bewegen te
zetten en te krijgen. Om dit te mogen heb ik gestudeerd aan het CIOS in
Goes en de Sporthogeschool in Eindhoven.
Ik hoop dat jullie er allemaal veel zin in hebben.
Vanaf april zal ik op de Mariaschool de gymlessen gaan
overnemen van juf Patty, daarom wil ik mezelf even kort aan
jullie voorstellen. Mijn naam is Sharon Franken, ik ben 25
jaar oud en woon ik met mijn ouders, jongere broertje en
een hoop huisdieren
in Rijsbergen.
Op dit moment ben ik al 3 jaar werkzaam voor Stichting De
Waarden en verzorg ik de gymlessen op basisschool De
Hoeksteen en op basisschool De Singel.
Naast het werken in het onderwijs ben ik veel te
vinden in de turnhal. Momenteel turn ik zelf 8 uur in
de week op aardig hoog niveau. Ook vind ik het erg
leuk op turnles te geven en heb ik hier mijn diploma’s
voor gehaald. Ben ik niet aan het werken of aan het
turnen houd ik ervan om leuke dingen te doen zoals
winkelen, taarten bakken en fitnessen.
Hopelijk kunnen we na deze gekke tijd de gymzaal snel in en gaan we er
samen leuke gymlessen van maken! Ik heb veel zin om te starten en mij
persoonlijk voor te stellen aan de kinderen en aan u.
Sportieve groeten, juf Sharon.

Afscheid van onze schoonmaaksters Cora
Cora van Bracht heeft ruim 12 ½ jaar gezorgd voor een prachtig schone
school. Nu komt de tijd dat ze heerlijk gaat genieten van haar vrije tijd
samen met haar man, kinderen en kleinkinderen. We bedanken Cora voor
alle jaren trouwe inzet en wensen haar veel
plezier met de mooie campingvakanties die
komen gaan.

Kwaliteitskring – rondom communicatie
25 maart

Op donderdag 25 maart staat de kwaliteitskring gepland. Een avond
waarop we graag in gesprek gaan met ouders. Deze kwaliteitskring willen
we in een iets andere vorm en op digitale wijze laten plaatsvinden.
Het onderwerp dat we met u als ouders willen bespreken is
“communicatie”. Daarover in gesprek gaan is altijd belangrijk, maar nu we
elkaar niet fysiek kunnen spreken, worden we wat meer uitgedaagd om dit
goed te laten verlopen. We zijn daarin afhankelijk van onze digitale
hulpmiddelen zoals Parro, mail- of telefonisch contact en het ouderportaal.
We horen graag van ouders hoe de ervaringen daarin zijn.
We zullen naar alle ouders voorafgaand aan 25 maart een presentatie
sturen en op donderdagavond 25 maart gaan we met een klein groepje
ouders van beide scholen graag in gesprek. Ons streven is daarbij dat uit
elke groep één ouder deelneemt.

Kijkje in de klas
Ieder schooljaar nodigen we ouders uit om een kijkje te komen nemen in
de klas. Op die manier kunt u een instructiemoment volgen en krijgt u een
(beter) beeld van het onderwijs van nu. We hadden hier binnen het team al
over gesproken en hadden u graag meegenomen in een les Karakter: onze
nieuwe methode voor technisch lezen.
Hoewel we ouders nu niet fysiek kunnen uitnodigen tijdens een les, zullen
de leerkrachten u de komende periode toch ‘uitnodigen voor een bezoekje’. Dit zullen zij doen aan de hand van foto's, filmpjes of op een
andere creatieve manier. Omdat we u niet fysiek kunnen ontvangen maken
leerkrachten zelf een keuze welke les ze graag met u delen. Dit kan dus per
groep verschillend zijn.
Veel kijkplezier!

Verkeer
Dit schooljaar zal er geen praktisch verkeersexamen worden georganiseerd
door VVN Moerdijk. Vanwege de maatregelen rondom Corona is dat niet
mogelijk. De ouders van groep 7/8 hebben hierover al bericht ontvangen.
Als school proberen we de verkeersactiviteiten die we jaarlijks plannen zo
veel mogelijk door te laten gaan. Veilig deelnemen aan het verkeer als
fietser en voetganger is namelijk van groot belang. We hopen dan ook dat
u hierin als ouders blijft begeleiden.
NB: Voor wie graag op tijd gaat oefenen: de
verkeersroute van het praktisch verkeersexamen is
het hele jaar door te rijden, want er hangen
permanente route bordjes in Zevenbergen.

Berichtje van de Ouderraad
Ook dit schooljaar hebben we als team diverse activiteiten gepland waar
we in samenspraak met de ouderraad de ouderbijdrage aan kunnen
besteden. Vanuit een aantal ouders is gevraagd waar de ouderbijdrage
voor wordt gebruikt. Hierover willen we u graag informeren.
De ouderbijdrage is bedoeld om gedurende het schooljaar diverse
activiteiten te kunnen realiseren voor de kinderen. Deze worden opgenomen in de begroting die we bij aanvang van een schooljaar samenstellen, gericht op onderstaande activiteiten/ planning:
 Sinterklaasfeest: strooigoed, drinken, schoencadeautje, schmink,
5 december-cadeautjes onderbouw en bovenbouw (geld voor een
surprise), bedankje en lunch Sint/ Pieten
 Kerstfeest: wat lekkers en voor groep 1, een kerstboekje, eventuele
benodigdheden kerstviering-aankleding
 Pasen: matzes met suiker
 Bijdrage aan het kamp van groep 8: locatie, eten, drinken en activiteiten
(de bijdrage voor kamp is sinds dit schooljaar losgekoppeld van de
ouderbijdrage)
 Afscheidsmusical groep 8: feest (eten en drinken voor de kinderen) en
benodigde materialen voor het decor ed./ afhuren van de Borgh of een
andere zaal.
 Schoolreisje: locatie en de busreis
 Meesters- en juffendag: een bijzondere activiteit laatste dag van het
jaar, bijvoorbeeld een show inhuren










Sportdag: Koningsspelen (bijdrage EHBO)
Avondvierdaagse: limonade
Carnaval: wat lekkers als traktatie
Kinderboekenweek: prijs voor beste voorlezer
Schoolshirts: deze worden om de zoveel schooljaren aangeschaft, dus
hier wordt geld voor gereserveerd.
Jeelo-materialen en uitjes (dit staat dit schooljaar voor het eerst op onze
begroting)
Reservering ijs- of zwembadentree voor de bovenbouwgroepen,
maximaal 1 keer per schooljaar
Schoolplein: klein speelmateriaal, soms ook een bijdrage voor groot
materiaal zoals de schommel.

Sinds we met Corona te maken hebben en de daarbij geldende maatregelen, is er een aantal activiteiten in schooljaar 2019-2020 in een
kleinere of andere vorm doorgegaan. De begrote gelden zijn dan ook
gewoon geïnvesteerd in de kinderen. De avondvierdaagse en de sportdag
(Koningsspelen) zijn niet doorgegaan, dit zijn relatief kleine kostenposten
voor de OR. Verder is vorig schooljaar de schoolreis niet doorgegaan en we
hopen nog steeds dat dat dit schooljaar wel kan.
Omdat we aan het begin van dit schooljaar nog geen zicht hadden op de
toekomst hebben we onze begroting erop ingericht dat er dit schooljaar
wel een schoolreis plaatsvindt. Daarnaast hebben we ook geld gereserveerd op de OR-begroting om meerdere uitjes met de groepen te doen die
gerelateerd zijn aan onze Jeelo-thema's. Ook de aanschaf van materialen
voor de Jeelo-thema's zijn nieuw op de OR-begroting. Door deze ontwikkelingen hebben we de ouderbijdrage op hetzelfde niveau gehouden.
De ouderraad zal dit schooljaar goed bekijken hoe we deze inkomsten soms in aangepaste vorm - kunnen investeren in de kinderen. Zo kunnen
gelden die niet uitgegeven zijn aan de ene activiteit wel meegenomen
worden en geïnvesteerd in een andere activiteit.
Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij deze graag. Eén keer per jaar is
er kascontrole aan het begin van het schooljaar. Hiervoor worden twee
ouders uitgenodigd om samen met de penningmeester en de voorzitter
van de OR de uitgaven van het afgelopen schooljaar door te nemen en de
kas 'te controleren'. De penningmeester maakt hiervoor een financieel
jaarverslag. Ieder schooljaar zoeken we één nieuwe ouder die deze taak
voor twee schooljaren wil doen. Mocht u interesse hebben om deel te
nemen aan deze kascontrole: geef u gerust alvast op bij Karin de Groot.
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De Kinderjury is begonnen!
Een mooie manier om kinderen te motiveren veel leeskilometers te laten maken! De leesweken
zijn van 3 maart t/m 9 mei.
Alle informatie is te vinden via onderstaande link.

Kinderjury officieel begonnen met
Leesweken - Kinderboekenweek

Deze handige tiplijst geeft inspiratie welke boeken zouden kunnen lezen voor de Kinderjury. Maar
daarnaast mogen alle boeken uit het afgelopen jaar (uitgekomen in 2020) meedoen.
https://kinderboekenweek.nl/kinderjury/
De afhaalbieb is geopend (zie website voor openingstijden) en boeken zijn zoals altijd via de
website te reserveren: www.bibliotheekwb.nl
Met vriendelijke groet,
Petra Groothalle
Kasteellaan 3| 4761 BN | Zevenbergen
Website | Facebook | Twitter | Pinterest

