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Voorwoord

Personele zaken
Op dit moment zijn verschillende wisselingen in de groepsbezetting door ziekte. Gelukkig wordt het
merendeel (structureel) vervangen.
Wij wensen onze collega’s van harte beterschap en natuurlijk hopen wij hen op korte termijn weer
gezond en wel op De Mare  te zien.
Saskia Kromhof werkt nog twee weken en op 13 februari gaat zij genieten van haar
zwangerschapsverlof. Zij wordt vervangen door Thom Pape. Thom heeft deze week al een dagje
meegelopen en hij kijkt uit te beginnen.

Oudertevredenheidspeiling 2023
In de vorige Infomare hebben wij u geïnformeerd over de Oudertevredenheidspeiling.
Een aantal ouders (20%) heeft de vragenlijst geheel ingevuld. DANK daarvoor. De looptijd van de
peiling is tot 31 januari. Om een representatieve opbrengst van de Ouderpeiling te krijgen hebben
wij uw reacties nodig. Bij deze vragen wij uw aandacht hiervoor. Voor de inlog hebt u een  bericht
ontvangen op 17 januari 2023.
U hebt 1 mail op 1 van uw bij ons bekende mailadressen ontvangen, welke kunnen wij niet
aangeven\zien ivm de anonimiteit van deze peiling. Mogelijk komt het bericht niet in de inbox van uw
mail. Bij hen die hotmail, live of outlook gebruiken (het betreft veelal de microsoft mailserver) is het
bericht mogelijk in de spam, ongewenste mail of in reclamemail gekomen. Uw mening is voor ons
belangrijk in het vaststellen van onze verbeterpunten. Bij deze vragen wij uw aandacht voor het
zoeken en invullen van de vragenlijst.
Bij voorbaat DANK voor uw tijd en moeite!!

Vervangen ondergronden bij schommels hoofdingang
Op donderdag en vrijdag 9 en 10 februari 2023 worden de ondergronden onder de schommels bij de
hoofdingang vervangen. Die dagen kunt u hinder ondervinden bij de entree van de school. Er zullen
bouwhekken geplaatst zijn rondom de schommels ten behoeve van de veiligheid. De hoofdingang is
bereikbaar.

Halen en brengen
In de vorige Infomare hebben wij uw aandacht gevraagd voor het veilig parkeren van de auto’s bij het
halen en brengen van de kinderen.
Aangezien de veiligheid van onze leerlingen en de bereikbaarheid van de omwonenden voor ons
belangrijk zijn, willen wij u nogmaals verzoeken de auto’s op de daarvoor ingerichte parkeerplekken
te zetten.
Komende periode kan er op verschillende dagen worden gehandhaafd.
Hopelijk komt de handhaver voor niets!
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Veel leesplezier met deze Infomare!

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

1 Trefwoord week 5

Angst
In deze eerste week een verkenning
van situaties en ervaringen waarin
angst een rol speelt. Waarvoor ben je
bang? Hoe merk je het aan jezelf? En
in welke situaties speelt het vaak?

Het bijbelverhaal beschrijft deze week
de oerangst van Jezus’ leerlingen.
Ze hebben de tastbare nabijheid van
hun vriend en meester nodig om niet
te verdwijnen in hun angst voor het
diepe, donkere water.

2 Belangrijke data

Schooljaar 2022-2023
● 9 feb Studiemiddag kinderen 12.00 uur vrij
● 10 feb Studiedag kinderen vrij
● 27 feb t/m 3 mrt Voorjaarsvakantie
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3 Bezoek aan de bibliotheek

Gisteren, donderdag 26 januari, zijn alle vier kleutergroepen op
bezoek geweest in de bibliotheek in de stad. Paula de Haan las
voor uit twee prentenboeken : Maximiliaan Modderman geeft
een feestje en De eend die niet van water hield. Dit omdat het
voorleesfeest was. Alle kinderen kregen ook nog een lekker
koekje, want bij een feestje hoort natuurlijk iets lekkers. En
daarna mocht elk kind een mooi boek uitzoeken voor in de
klas. Er zijn in de bibliotheek ook (prenten)boeken in een
andere taal verkrijgbaar zoals Pools, Arabisch of Turks.
Het is heel belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind dat er
elke dag voorgelezen wordt. We hebben genoten en hopen
dat de kinderen die nog niet zo vaak naar de bibliotheek gaan,
misschien vanaf nu iets vaker zullen gaan, er zijn zoveel mooie
boeken te leen!

4 Almelose voorleeswedstrijden
Esmee Maas doet 11 februari mee aan de Almelose voorleeswedstrijden die gehouden worden in de
bibliotheek. Wij wensen Esmee veel leesplezier en succes toe. Zet m op.

5 Nieuws van Kaliber kunstenschool
Bij deze willen wij  u informeren dat wij op 28 januari een leuke inloopmiddag organiseren op het
Cultuurplein Elisabethhof. Die middag is er van alles te doen bij Kaliber Kunstenschool, Theater Hof
88 en Kunsthal Hof 88. Zie voor meer informatie de bijlage bij deze Infomare.

6 Brandweer Twente komt voorlezen in de kleutergroepen

Deze week zijn de Nationale Voorleesdagen gestart. In de afgelopen dagen heeft een
brandweerman contact met onze school opgenomen en een voorleesmoment ingepland. Wij hebben
er allemaal ontzettend veel zin in en kijken ernaar uit! Wij hopen de kinderen ook.
De brandweerman die komt voorlezen leest voor uit het prentenboek ‘Oei, de taart’ die wij op school
inmiddels van de Brandweer hebben ontvangen. Daarnaast heeft hij kleurplaten en een Brandweer
Bingo bij zich. De bedoeling is dat de kleurplaat en Brandweer Bingo uitgedeeld worden aan de
kinderen, zodat zij met hun ouders/verzorgers kunnen ontdekken hoe brandveilig het eigenlijk thuis
is.  Zo zetten wij samen in op een brandveilige generatie en op brandveiligheid op school én thuis.
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7 Schooltafeltennistoernooi

Afgelopen dinsdagmiddag hebben 7 kinderen uit
groep 5 en 6 meegedaan aan het
schooltafeltennistoernooi. Ze speelden 1 op 1
tegen kinderen van andere Almelose basisscholen.
Het was een gezellig, sportieve middag en de
kinderen uit groep 5 en 6 zijn er met een mooie 4e
plaats én een beker voor het team mee vandoor
gegaan!
Aankomende dinsdagmiddag speelt een team van
5 kinderen uit groep 7 en 8 dit toernooi.
We wensen hen alvast heel veel succes, maar
natuurlijk vooral heel veel plezier en een gezellige,
sportieve middag!

8 Schoolschaaktoernooi

Op woensdag 22 februari wordt dit jaar het schoolschaakkampioenschap gehouden. Het zal
plaatsvinden in wijkcentrum "De schelf" op de Schelfhorst van 14.30 tot 17.30 uur. Kun je schaken,
zit je in groep 5, 6, 7, of 8? Doe dan mee!  Opgeven kan via deze link en uiterlijk tot 𝗮.혀. 𝗺𝗮𝗮𝗻𝗱𝗮𝗴 𝟯𝟬
𝗷𝗮𝗻𝘂𝗮𝗿𝗶 𝟭𝟰:𝟬𝟬 𝘂𝘂𝗿. https://forms.gle/BYYD81zyjHQDhtKY7

9 Diploma’s

Zwemdiploma B
Roza Ünal uit groep 3B

Ritsdiploma
Eray Ugurel, Dean Timmerhuis, Nine van der Molen, Luca Oosting.
uit  groep 1-2A

Hartelijk gefeliciteerd heel knap gedaan!
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