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Voorwoord

Bij de voorbereiding van dit speciale voorwoord, het voorwoord
van de kerst- Infomare, ging ik opzoek naar  informatie en
inspiratie op internet. Ik zocht op Kerst 2022…
Geïnformeerd werd ik zeker, maar op een geheel andere wijze
dan wat ik in gedachte had.
Ik werd bedolven onder een overzicht van kerstfilms en waar en
wanneer de grote kerstmarkten te vinden zijn, Ik werd volledig
‘bijgepraat’ over de laatste kerst-decoratie trends en waar de leukste kerstevenementen zijn. En niet
geheel onbelangrijk, ik kreeg een ‘playlist’ voorgeschoteld van de lekkerste recepten waar je ‘indruk
mee kunt maken’ en tot slot kwam ik bij de meest urgente vraag: Krijgen wij dit jaar een witte kerst…

Na al deze Google kerst informatie voelde ik geen enkele inspiratie!
Teleurgesteld sloot ik mijn beeldscherm. Waar haal ik mijn inspiratie voor dit voorwoord dàn
vandaan?
Misschien wel heel simpel en heel dicht bij, Gewoon uit mezelf, door met u te delen wat ik als
inspiratie voor kerst ervaar: Het licht!  Niets nieuws, niet trendgevoelig en zeker niet spectaculair om
indruk mee te willen maken….
Het licht van Kerst dat overwint. Dat hoop geeft en vertrouwen. Licht dat niet alleen gegeven wordt,
maar dat ook om actie vraagt. de actie om het uit te dragen en te delen. De actie om het de wereld in
te dragen. Juist nu! Dat is mijn kerst inspiratie die ik graag met u deel.
Namens het hele team wens ik u in dit licht  fijne feestdagen!!

Lerarentekort neemt opnieuw toe
…Zo kopte dagblad Trouw afgelopen woensdag in de krant.
Ook in het nieuws hebt u het afgelopen week kunnen horen. Het percentage lerarentekort ligt
landelijk op 9,5%. een zorgwekkend hoog percentage. Nog steeds mogen wij ons, in het oosten van
het land ‘rijk rekenen’ ten opzichte van onze collega’s in het westen. Echter, ook bij ons wordt het
steeds merkbaarder. De afgelopen weken hebben we al 3 keer een groep niet naar school laten
komen omdat er geen vervanging beschikbaar was. Binnen het spanningsveld van zoveel en zo goed
mogelijk het onderwijs aan onze leerlingen door willen laten gaan , de (beperkte) beschikbare
invallers en (extra) inzet van medewerkers, zoeken wij per situatie naar de meest optimale oplossing.
Zoals blijkt is dat helaas geen garantie dat ook wij, in het relatief gunstige deel van het land, op tijd
en plaats er niet aan ontkomen om een groep naar huis te laten gaan.
Waarschijnlijk geen nieuws voor u, maar wel goed om dit met elkaar te delen en op begrip te mogen
rekenen van elkaar.
Wij blijven zoeken naar oplossingen en maatwerk. Hebt u suggesties? Dan horen wij die heel graag.
u kunt een mail sturen naar directie@demarealmelo.nl.
Bij voorbaat DANK voor het meedenken!
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Kerst
Wij kijken uit naar de kerstviering van komende donderdag, met name naar de kerstlunch, de
kerstwandeling en elkaar ontmoeten. Er is veel werk verzet door ouders en leerkrachten. Daarvoor
onze hartelijke dank!. Dat de kerstviering op de Mare voor u en ons een mooie opmaat is naar de
komende feestdagen.
Vrijdag 23 december zijn alle groepen  om 12.00 uur vrij.

Zelftesten
Testen bij klachten blijft belangrijk, ondanks dat het aantal besmettingen beperkt lijkt, is het advies
van van het Ministerie van OCW. Vandaag krijgen de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 twee gratis
zelftesten mee naar huis. Wie klachten heeft, heeft dan een zelftest beschikbaar.

Studiedag
Maandag 9 januari starten wij met een studiedag. De leerkrachten van de groepen 1 en 2 gaan
verder met hun ontwikkeling in het Spelend leren. Centraal staat de leervraag: Hoe kunnen wij als
leerkrachten het spelen van de kinderen begeleiden, zodat de kinderen vanuit spelen tot leren
komen?  Groepen 3 t/m 8 gaan verder met het eigen maken van de nieuwe rekenmethode Pluspunt.
Fijn de kinderen op Dinsdag 10 januari 2023 weer te zien.

Wij kijken uit om u volgende week donderdag te zien bij de kerstwandeling van De Mare.
Graag tot dan!
Voor nu alvast fijne feestdagen gewenst en alle goeds voor 2023!

Veel leesplezier met deze Infomare!

Met vriendelijke groet,
mede namens het team
Inge Wiemer
directeur De Mare
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1 Trefwoord week 51

Klein beginnen, groter groeien

In de laatste week voor de
kerstvakantie, horen de kinderen
voorbeelden van hoe ‘grote dingen’
zijn begonnen doordat kleine mensen
die dingen in het klein deden. Ze
denken na over of zij hier zelf iets
mee willen.

De Bijbelverhalen vertellen over de
wijzen die het kind vinden en hem
konings geschenken geven en hoe
Jozef opnieuw droomt en hij met
zijn gezin vlucht voor de woedende
Herodes.

2 Belangrijke data

Schooljaar 2022-2023
● 22 december Kerstviering
● 23 december Kinderen 12.00 uur vrij
● 26 dec t/m 6 jan 2023 Kerstvakantie
● 9 jan Studiedag kinderen vrij
● 9 feb Studiemiddag kinderen 12.00 uur vrij
● 10 feb Studiedag kinderen vrij
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3 Kerstfeest 2022

Zoals u inmiddels weet organiseren wij dit jaar een Kerstwandeling in de wijk rondom De Mare. Op
donderdag 22 december hebben de kinderen ’s morgens eerst een kerstviering in de klas (zonder
ouders) en tussen de middag is er een kerstlunch (de groepen 7 & 8 hebben i.v.m. het schaatsen de
kerstlunch op woensdag 21-12).
Voor de kerstlunch mogen de kinderen hun eigen gevulde lunchtrommel met lekkere hapjes gebruiken.
En van 17.00 en 19.15 uur vindt de Kerstwandeling plaats. U mag zelf bepalen wanneer
u met uw gezin met de wandeling wilt starten. Wij houden de volgende richtlijn
aan:
> Heeft u een kind in groep 1 of 2 dan mag u starten tussen 17.00 en 17.30 uur.
> Heeft u een kind in groep 3,4,5 dan mag u starten tussen 17.45 en 18.15 uur.
> Heeft u een kind in groep 6,7,8 dan mag u starten tussen 18.30 en 19.00 uur.
Het is natuurlijk heel goed mogelijk dat u een kind heeft in bijv. groep 2, maar ook eentje in groep 5,
dan mag u dus zelf bepalen of u start op de tijd van groep 2 of liever de starttijd van groep 5 aan
houdt. Dat is aan u.
Wij verwachten uw gezin allereerst op het grote plein bij de hoofdingang. Daar ontvangt u een klein
briefje dat u nodig heeft tijdens de Kerstwandeling en dan kunt u beginnen met het volgen van de
lichtjes (waxinelichtjes in glazen potjes, die u overigens nog steeds kunt inleveren).
U komt zo langs verschillende taferelen waarbij u leerkrachten ontmoet die een rol spelen
(bijvoorbeeld een marktkoopvrouw, een herbergier, een herder, Jozef, een wijze enz.). Bij elk tafereel
wordt kort iets uitgespeeld. Het is de bedoeling dat u even blijft staan en luisteren en daarna kunt u
de route vervolgen. Zo beleeft u samen de reis die Jozef en Maria gemaakt hebben en wordt het
Kerstverhaal uitgebeeld.
Als u weer terug bent, komt u aan op het kleuterplein aan de achterkant van de school. Hier is er
voor de kinderen/ouders (warme)chocolademelk/ranja en een kerstkransje. Er zal ook een engel op
stelten zijn waar uw kind mee op de foto mag.

De kinderen die meezingen in het engelenkoor kunnen na of voor hun optreden de
Kerstwandeling lopen. Onderbouwkoor zingt van 17.00-17.45 uur, middenbouwkoor
zingt van 17.45-18.30 uur en bovenbouwkoor zingt van 18.30-19.15 uur.

Wij hebben uw hulp nog nodig voor:
- Opwarmen van chocolademelk; u kunt een pak chocolademelk
meenemen uit de klas van uw kind, dit thuis opwarmen en op
22-12 als u naar de Kerstwandeling komt, in een thermoskan,
voorzien van naam meenemen naar school en inleveren bij
iemand van de Kerstcommissie.
- Als het goed is heeft u al heel veel grote glazen potten
gespaard voor ons, deze mag u vanaf nu meenemen naar school
en inleveren bij de leerkracht van uw kind.
- Ons goede doel is dat jaar De Voedselbank; we sparen met de
klas boodschappen voor gezinnen die het goed kunnen
gebruiken. Kijkt u even op het boodschappenlijstje wat u kunt
meegeven aan uw kind? Alvast hartelijk dank!
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Als er nog vragen of onduidelijkheden zijn, dan kunt u terecht bij de ouders en/of leerkrachten van de
Kerstcommissie.
(Ouders: Tessa, Joyce, Marlon, Marieke, Dirk-Maarten en Leerkrachten: Melanie, Fabienne, Suzan,
Vera, Ruth)

4 Positive Behavior Support (PBS)

Wij zijn Floor, Fileine en Céline uit groep 6b.

En wij gaan wat vertellen over de regels in de gang.

We zijn stil in de gang (geen theekransje:)), omdat de kinderen in de
klassen zich dan beter kunnen concentreren op hun werk.
We lopen rustig door de gang/hal, omdat er dan geen ongelukken
gebeuren.
Door rustig te lopen, blijft het veilig.
We houden de kapstok netjes, omdat je anders over jassen,
handschoenen, tassen en mutsen kunt struikelen.
We pakken rustig onze gymtas, omdat we dan niet de andere kinderen
storen.
We houden de bal vast in de gang, omdat dat de kinderen die aan het
werk zijn dan niet afgeleid worden.

5 Ontbijttassen

Een goed en gezond ontbijt voor uw kind!

Het kan in deze tijd soms lastig zijn om een gezond ontbijt voor uw
kind te kopen. En omdat wij het belangrijk vinden dat alle kinderen
even goede kansen in hun leven krijgen willen wij kinderen helpen.

Daarom slaan we als Gemeente Almelo, Avedan en het Rode Kruis
Twente de handen ineen en starten we met het uitdelen van gratis
ontbijttassen. In deze tas zit voor zeven dagen een gezond ontbijt
en u kunt in december en januari in de schoolweken een tas
afhalen.

Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Stuur dan een mail naar
info@avedan.nl. Vermeld uw naam, adres, telefoonnummer, de
leeftijd van uw kind(eren) en de school.

U kunt de ontbijttas dan ophalen op donderdag 22 december 2022
van 13.00 tot 15.00 uur bij Wijkcentrum Möllnwiek, Leemhorst 9 in
Almelo.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Estelle van het
Rode Kruis: ekosterink@redcross.nl

6 Diploma’s

Ritsdiploma
Cameron Krijgsman en Maeva-Leilani de Vries groep 1-2B

Hartelijk gefeliciteerd heel knap gedaan!
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