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Voorwoord

De goedheiligman is weer in het land, en dat is te zien! De boom in de grote hal is rijkelijk versierd
met cadeautjes en pietjes. In de hogere groepen zijn de lootjes getrokken en er wordt druk
geknutseld en gedicht. Voor de lagere groepen hopen wij dat Sinterklaas de pakjes niet vergeet!
Nog even en ook de geur van versgebakken pepernoten zal door de school te ruiken zijn.
Dus…gezelligheid alom!

Schoolgids 2022-2023
Met de ontwikkeling van het nieuwe logo en nieuwe huisstijl, is ook de schoolgids qua inhoud èn
layout onder handen genomen. De MR heeft haar instemming gegeven op het document. De nieuwe
schoolgids staat op de website. Jaarlijks wordt de schoolgids herzien en daar waar nodig
geactualiseerd.

Sporttenue
Voor de toeschouwers die hebben gekeken bij het basketbaltoernooi was het vast, of misschien beter
gezegd, een kleurrijke verrassing toen onze Mare-spelers het basketbalveld op kwamen…
gekleed in nieuwe shirts met (ondertussen) de bekende 3 kleur van de Mare: paars, groen en oranje.
Wij zijn SUPER blij met deze nieuwe out-fit. Met DANK aan de OR en  die het financieel mogelijk
heeft gemaakt en SKOR die zich heeft ingezet voor het ontwerp en de fijne samenwerking.

Veel leesplezier met deze Infomare!

Met vriendelijke groet,
mede namens het team
Inge Wiemer
directeur De Mare
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1 Trefwoord week 47

Met wie of wat verbonden?

In deze week onderzoeken
kinderen verschillende vormen
van verbondenheid. Met sommige
mensen ben je verbonden vanaf je
geboorte, terwijl andere vormen van
verbondenheid later ontstaan door
hoe het leven loopt of door de keuzes
die je maakt. Kinderen ontdekken
de verschillen in verbondenheid en
onderzoeken in hoeverre zij op die
verschillende manieren verbonden
zijn of willen zijn.

Ook Jozef wordt geboren in een web
van relaties waarmee hij het moet
doen. De relaties verschillen in mate
van verbondenheid. Als zijn tien broers
Jozef uit de weg ruimen, zijn zij door
dat geheim met elkaar verbonden.

2 Belangrijke data

Schooljaar 2022-2023
● 28 en 29 nov ANWB streetwise
● 5 december Sinterklaas
● 12, 14 en 15 dec Oudergesprekken groepen 1 t/m 3
● 22 december Kerstviering
● 26 dec t/m 6 jan 2023 Kerstvakantie
● 9 jan Studiedag kinderen vrij
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3 Diploma’s
Zwemdiploma C
Li Jen Heins uit groep 5A

Ritsdiploma
Lott van der Meer en Luuk Uitslag uit groep 1-2B
Noud van Dellen, Scott van Duiven, Jessie Mulder, Merle Bierling, Liam ten Kleij en
Noah Jongsma uit groep 1-2A

Strikdiploma
Lore Vledder uit groep 1-2 B strikdiploma

Hartelijk gefeliciteerd heel knap gedaan!

4 ANWB Streetwise komt op bezoek!

Het wordt steeds drukker in het verkeer, er zijn stille (elektrische) voertuigen en onze mobiele
telefoon zorgt vaak voor afleiding… Ook wij als school voelen ons verantwoordelijk voor de
verkeersveiligheid van uw kind. Daarom hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd om op maandag
en dinsdag 28 en 29 november 2022 naar onze school te komen.

Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor alle
leerlingen van de basisschool.  Professionele instructeurs komen naar onze school en geven
verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals een elektroauto, een
rijlesauto, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto’s en een fietsparcours wordt op een
aansprekende manier de praktijk zo goed mogelijk nagebootst.

De vier onderdelen zijn:
● Voor groep 1 en 2: Toet toet

Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van verkeersgeluiden, veilig
oversteken, gebruik van de autogordel en een autostoeltje.

● Voor groep 3 en 4: Blik en klik
Een volgende stap in gevaarherkenning. Veilig oversteken, fietsen en het gebruik van een
fietshelm, de autogordel en een autostoeltje zijn onderdeel van de interactieve les.

● Voor groep 5 en 6: Hallo auto
In en om een stille, elektrische ANWB lesauto leren de kinderen over de remweg, de
invloed van reactiesnelheid en het juiste gebruik van een veiligheidsgordel.
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● Voor groep 7 en 8: Trapvaardig
Gevaarherkenning, afleiding in het verkeer, fietsvaardigheden en fietsbeheersing ter
voorbereiding op het fietsen naar de middelbare school.

Wilt u alvast zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op
onderstaande link en bekijk het
filmpje op de site.

http://www.anwb.nl/streetwise

Wij gaan er samen met de kinderen onvergetelijke dagen van maken!!

5 Cyber Agents gezocht
Brengen jouw kinderen ook veel tijd online door? Dit brengt naast kansen gevaren met zich mee.
Kinderen zijn online een makkelijke prooi voor criminelen. De online game HackShield brengt daar
verandering in. HackShield maakt van kinderen échte Cyber Agents die niet alleen zichzelf, maar ook
anderen beschermen tegen online gevaar. Via een spannend spel zorgen ze voor een cyberveilige
wereld.

Vanaf deze week hangen op onze school maar ook in de bibliotheek en op sportverenigingen in
Almelo, Aadorp en Bornerbroek posters die kinderen uitnodigen het spel te spelen. Burgemeester
Arjen Gerritsen en politiechef Marije ter Beek roepen kinderen van 8 tot en met 12 jaar op te helpen
en Cyber Agent te worden. Samen met gemeente en politie kunnen kinderen ervoor zorgen dat
zijzelf en hun omgeving het internet veilig kunnen gebruiken. De beste Cyber Agents van onze
gemeente worden in het voorjaar van 2023 officieel gehuldigd.

HackShield is een gratis game, er zijn geen in-app aankopen en de game doet niet aan
kindermarketing. Het eerste level kan je spelen zonder account. Om verder te spelen dan het eerste
level moet je een account aanmaken. Kijk op www.joinhackshield.com en doe mee!
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6 Sinterklaas

Gelukkig! Het is Sinterklaas en zijn Pieten weer gelukt om in
Nederland te komen. Dit keer met het vliegtuig aangezien zijn
oude stoomboot gezonken was. Zijn nieuwe stoomboot lag al
klaar in Hellevoetsluis. En zo kwam alles toch weer goed.
Ook op de Mare hopen wij op maandag 5 december Sint en zijn
Pieten te verwelkomen. Wij nodigen alle ouders hier van harte
bij uit. Tussen 8.30 en 8.45 uur hopen wij Sint aan te zien
komen vanaf het grote plein. Wilt u achter de heg of voor de
ramen van de groepen 3 en 3-4 gaan staan. Dan kunnen alle
kinderen Sint goed zien.
Natuurlijk mogen we in de komende weken de schoen zetten op school en komen er nog Pieten langs alle
klassen. Het wordt weer een groot feest!

7 Basketbaltoernooi

Afgelopen woensdag deden drie teams van kinderen uit de groepen 5 en 6 mee aan het Almelose
Basketbaltoernooi. Dit toernooi werd dit jaar voor de eerste keer georganiseerd door Sportbedrijf Almelo in
samenwerking met basketbalvereniging de Uitsmijters.
Het was een gezellige middag waarbij de kinderen van de Mare heerlijk hebben kunnen sporten en
bewegen met elkaar!

De Mare 1 (groep 6a) werd 3e in hun poule
De Mare 2 (groep 6b, 5a, 5b) werd 4e in hun poule
De Mare 3 (groep 6a) werd 1e in hun poule en daarmee wonnen ze
een mooie beker.

Coaches, ontzettend bedankt voor geweldige en enthousiaste inzet
om de teams van de Mare te begeleiden!
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