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Voorwoord

Daar wordt aan de  deur geklopt,
HARD geklopt, zacht geklopt!
Daar wordt aan de deur geklopt,
Wie zal dat zijn…

Maandag 5 december is het weer de hoogste tijd,
dat Sinterklaas ons met een bezoek verblijdt!
Wij kijken uit naar deze mooie dag
En hopen dat iedereen er van genieten mag!

De afgelopen twee weken hebben de pieten al aardig huisgehouden op De Mare… vorige week
hebben rommelpieten de klassen  op de kop gezet en afgelopen dinsdag kwamen 3 strooipieten
langs…  Altijd feest met die pieten!!! Natuurlijk is maandag  het grote wachten op de Goedheiligman!
…vol verwachting klopt ons hart…

Advent
Afgelopen zondag was het 1e advent. Wij leven toe naar het Licht van Kerst.  Feest van vrede, maar
wel bijzonder in een tijd van meerdere oorlogen en ook van toenemende eenzaamheid.  In de
Adventsweken nemen wij samen met de kinderen de tijd om stil te staan bij de waarde en het
hoopvolle van Kerst. Om zo tegen de werkelijkheid van het dagelijks leven te blijven geloven in het
licht van Kerst.

Kerst
Vorige week hebt u middels PARRO de nodige informatie kunnen lezen over de kerstviering.
Dit jaar vieren wij Kerst op donderdag 22 december 2022: ‘s Morgens is er in de groep een
Kerstviering (zonder ouders), tussen de middag is er een Kerstlunch (elk kind neemt in zijn eigen
lunchtrommel lekkere hapjes mee voor zichzelf) en na schooltijd is er ‘s avonds een mooi verlichte
Kerstwandeling rondom De Mare. Dit zal tussen 17.00 -19.00 uur zijn. Exacte tijden en verdere info
volgt nog. Vrijdag 23 december zijn alle groepen  om 12.00 uur vrij. Maandag 9 januari 2023 zijn de
kinderen nog vrij in verband met een studiedag.

Oudergesprekken groep 1 t/m 3
Jaarlijks is er voor de groepen 1 t/m 3 een extra ronde oudergesprekken. De gesprekken staan
gepland 12, 14 en 15 december. Meer informatie en de uitnodiging ontvangt u van de leerkrachten.
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De Mare voorleeswedstrijd
Vandaag werden de voorleeswedstrijden op De Mare gehouden. Een deskundige jury, bestaande uit
Jan Doedens en Dieke Snoek (oud collega’s van De Mare), heeft heel veel leestalent gehoord.  Evi
Wolting (groep 5A) en Esmee Maas (groep 7A) zijn winnaar
geworden van respectievelijk de groepen 5-6 en 7-8. Esmee
zal onze school vertegenwoordigen op de Almelose
voorleeswedstrijd!

Veel leesplezier met deze Infomare!

Met vriendelijke groet,
mede namens het team
Inge Wiemer
directeur De Mare

1 Trefwoord week 49

Waar verbondenheid goed voor is…

Wat levert verbondenheid op?
Worden mensen inderdaad gelukkiger,
zijn ze veiliger en leveren ze betere
prestaties als ze in verbondenheid
leven? Dat onderzoeken kinderen in
deze week.

Jozef gaat inmiddels betere tijden
tegemoet als belangrijk man in
Egypte. Hij heeft zich met dat land
verbonden. Toch zal hij af en toe nog
denken aan zijn verleden, zijn oude
land, zijn vader en broers. Kan hij
gelukkig worden zonder hen ooit nog
te zien?
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2 Belangrijke data

Schooljaar 2022-2023
● 5 december Sinterklaas
● 12, 14 en 15 dec Oudergesprekken groepen 1 t/m 3
● 22 december Kerstviering
● 23 december Kinderen 12.00 uur vrij
● 26 dec t/m 6 jan 2023 Kerstvakantie
● 9 jan Studiedag kinderen vrij

3 Diploma’s
Zwemdiploma A
Sep Vos uit groep 3B
Valerie Bosman uit groep 1-2C

Ritsdiploma
Eren Tahsin Kizildag, Lotte Linthorst, Marc-Jan Koetse, Sona Kalustyan, Julian
Borghuis, Loïc Oedayrasjsingh Varma uit groep 1-2B
Lenora Babanijan, James Hessing, Jesaja Tuken, Morris Dam, Olivka Klimek
Li-Yu Heins, Kaj Kreuwel, Maud Vennegoor, Lana Oude Luttikhuis, Xem Pasop
Noël Groten Steenwelle, Hugo Nijland uit groep 1-2C

Strikdiploma
Roosmarijn Evers uit groep 1-2B
Lana Oude Luttikhuis uit groep 1-2C

Hartelijk gefeliciteerd heel knap gedaan!

4 Sinterklaas

Oh wat is het een spannende tijd. We hebben de schoen mogen zetten. Er zat dit keer een lekkere
Sinterklaas van chocola in. Ook zijn deze week de strooipieten op bezoek geweest. Wat een feest!
Wij kijken uit naar maandag 5 december! Dan is het eindelijk zover. Sint komt met zijn Pieten een bezoek
brengen aan de Mare. Alle ouders nodigen wij hierbij uit om hem te verwelkomen op het plein bij de
hoofdingang. U kunt voor de ramen van de groepen 3 staan of voor de heg buiten het plein. Zo hebben alle
kinderen goed zicht op het podium.
Alle hulp Pieten van de ouderraad alvast bedankt voor de goede organisatie!
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5 Positive Behavior Support (PBS)

Hoi wij zijn Lieke, Zoë O en Dani  uit groep 6a.

Wij gaan het hebben over de PBS uit onze klas.
We hebben elke week maandag bingo over het PBS uit onze klas.
Zo voeren wij de bingo uit: Eerst moeten wij regels opnoemen over een bepaald onderwerp.
Bijvoorbeeld: Het toilet , gang of klas. Juf zet dan alles regels op het digibord.
Als wij alle regels hebben opgenoemd, haalt juf de regels weg voor de kinderen uit onze klas. Wij
moeten dan proberen ze allemaal nog een keer  weer optenoemen. Als dat is gelukt, hebben we
BINGO! En als we alles geraden hebben dan krijgen wij een punt erbij.
Het staat nu 6-2 voor de kinderen en juf staat achter.

Nu gaan we het hebben over stop loop praat.

Stop:
Als iemand bijvoorbeeld vervelende geluiden maakt dan zeg je: Hoi Dani, jij maakt vervelende
geluiden. Dat vind ik niet fijn. Kun je daarmee stoppen?
Loop:
Als je een serieuze reactie krijgt, dan kan je terug naar je plek gaan of als je buiten bent, kun je
weglopen, want dan is het probleem opgelost.
Praat:
Als diegene niet serieus doet, of niet stopt, ga je naar juf Miranda of juf Annedien en praat je met juf
over het probleem. Juf praat dan met het kind dat geen serieuze reactie gaf, of niet stopte met
vervelend doen

Dit was ons stukje over PBS en de regels over stop loop praat.

6 ANWB Streetwise is geweest

Afgelopen maandag en dinsdag was het zover, ANWB Streetwise was op school. Alle groepen
hebben les gehad zowel digitaal in de klas als praktisch in gym-/speelzaal als buiten op de fiets of in
een auto van de ANWB. Het waren leerzame dagen en de leerlingen hebben veel geleerd over
oversteken, gebruik van een autostoel en stoelverhoger, remweg van een auto, gebruik van
mobieltjes op de fiets en het rijden door een rood stoplicht.

Hallo auto
Maandag hadden we streetwise. We moesten de remweg van de voeten testen en daarna van de
auto en toen moesten we in de rij gaan staan van klein naar groot.
De kleinste mocht als eerste in de auto, als ze dat durfde en dan mocht je ook achterin zitten en
mocht je zelf op de rem trappen. Je ging kijken hoe lang het duurde voordat de auto stopte.
Degene die als tweede was, mocht de vlag pakken en wanneer de auto op de lijn was moest de vlag
omlaag en moest de auto remmen.
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Dinsdag mochten we op de foto en we kregen een diploma. Het was heel leuk!

Jelthe en Gijs, groep 5a

7 Informatieavonden Risk Factory
Op de Risk Factory Twente worden informatieavonden georganiseerd voor de ouders van de
leerlingen uit groep 8. Hiermee willen wij proberen het bewustzijn van de ouders te vergroten, ten
aanzien van veiligheidsrisico’s die spelen in de leefwereld van het kind. Om deze reden zijn wij pas
geleden begonnen met het verstrekken van uitnodigingsflyers aan de leerlingen die de Risk Factory
hebben bezocht. In de bijlage vindt u een digitale versie van de uitnodigingsflyer. Op de flyer staat
een QR-code die u als ouder kunt scannen, dit zal leiden naar de agenda van LOES. In de agenda
kunnen de ouders de juiste datum selecteren en zich aanmelden.

Mocht u nog vragen hebben, mag u altijd contact met ons (Risk Factory) opnemen.

8 Kerstfeest 2022

Hierbij een aantal belangrijke punten op een rij waarbij we uw hulp kunnen gebruiken:

Glazen potten sparen
Voor de Kerstwandeling op donderdag 22
december zijn wij als Kerstcommissie op
zoek naar heel veel grote glazen potten
(geen Olvarit-potjes). Graag zonder deksel
en zonder etiket. Wilt u de glazen potten
thuis voor ons bewaren en dan hoort u t.z.t.
wanneer u ze op school kunt brengen.
U spaart toch ook mee? Alvast bedankt!

Trompetspeler gezocht
Ook zijn we nog op zoek naar iemand die trompet kan spelen tijdens de
Kerstwandeling (Enkele tonen is genoeg)

Witte lakens
En wie heeft er nog (oude) witte lakens voor ons die wij mogen gebruiken om engelen
jurken van te maken? Graag inleveren in de klas van uw kind.

Creatievelingen gezocht
Wie kan en wil ons helpen om engelen kleding te maken?

Strobalen
Wie kan ons helpen aan strobalen voor de Kerstwandeling? We horen het graag!

Kunt u ons verder helpen of heeft u een vraag, stuur dan een mail naar :
rvanpoll@demarealmelo.nl
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