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Voorwoord

Zwangerschapsverlof
Vandaag was voorlopig de laatste werkdag van Saskia Kromhof. Zij gaat genieten van haar
zwangerschapsverlof. Haar verlof zal tot het einde van het schooljaar duren.
Wij wensen haar een fijne tijd!

Vervanging Marloes Speek
Wij zijn heel blij dat wij een interim IB-er hebben gevonden  nu Marloes een tijdje uit de running is.
Ruth van Ringelesteijn is deze week gestart. Voor Ruth is het een mooi begin om meteen aan te
kunnen sluiten bij de studiedagen.
Wij wensen Ruth een fijne tijd op De Mare en wij zijn blij met haar komst.

Onderhoud schoolplein
Donderdag 9 februari zijn de nieuwe ondervloeren onder de schommels op het grote plein
vervangen en hebben wij een nieuw duikelrek op het plein tussen het onderbouw- en bovenbouw
plein.
In de voorjaarsvakantie zal het gehele plein rondom de school herstraat worden. Gestart wordt op
het kleuterplein en dan via zijkant naar het grote plein.

Subsidie verbetering basisvaardigheden
Voor De Mare zijn wij ingeloot voor de Subsidieregeling Verbetering Basisvaardigheden .
Van waar deze subsidieregeling en wat houdt het in?
Uit onderzoek blijkt dat landelijk te veel leerlingen het basis en voortgezet onderwijs verlaten zonder
goede beheersing van de basisvaardigheden, zoals taal, rekenen, digitale geletterdheid en kennis
van burgerschap.
Deze basisvaardigheden zijn voor de leerlingen nodig om andere schoolvakken goed te kunnen
volgen. En om klaar te zijn voor het vervolgonderwijs en de maatschappij in het algemeen.
Met deze subsidieregeling worden scholen ondersteund met het verbeteren van de
basisvaardigheden. De subsidieperiode loopt tot 31 januari 2024.
Middels een loting is bepaald wie in aanmerking komt voor deze subsidie.
In samenspraak met het team en met instemming van de MR besteden wij de subsidiegelden onder
andere aan:

- het aanschaffen en invoeren van een nieuwe taalmethode en een nieuwe lesmethode Engels
- aanschaffen van concrete lesmaterialen (klokjes, rekenrekjes,maatbekers, gewichten e.d.)

voor rekenen, aanvullend bij onze nieuwe methode Pluspunt
- waar nodig extra handen in de klas voor extra ondersteuning
- aanbod realiseren voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben
- ondersteuning van de leerkrachten hoe zij de basisvaardigheden van taal en rekenen in hun

klas kunnen verbeteren.
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Wij zijn blij met deze extra impuls voor onze school. De inzet van de middelen sluiten aan bij de
ontwikkelingen die wij reeds hebben ingezet of die op de ‘rol’ stonden om op te pakken.

Halen en brengen
Geen nieuw onderwerp voor de Infomare, maar helaas nog steeds een punt van aandacht.
Momenteel is de parkeeroverlast dermate groot dat er nagenoeg dagelijks sprake is van onveilige
verkeerssituaties voor uw kind(eren) èn onze leerlingen.
Met elkaar is het op te lossen door iets verder op in de wijk de auto neer te zetten en een stukje te
lopen. Of, nog beter, de kinderen zoveel mogelijk met de fiets te brengen en halen.
Zo blijft de toegang tot de school veilig bereikbaar voor iedereen en ondervinden de buurtbewoners
geen overlast.
Nogmaals… een oproep om niet alleen oog  te hebben op een eigen plek dicht bij school, maar juist
ruimte te geven aan iedereen die op een veilige manier van dezelfde toegangswegen en  in- en
uitgangen gebruik moet maken.
Laten we het SAMEN doen, de ander en u! Bij voorbaat DANK!

DIA, ons nieuwe leerling volgsysteem
De afgelopen jaren hebben wij gebruik gemaakt van het CITO leerlingvolgsysteem. De bekende
toetsen die in januari en juni vanaf groep 3 werden afgenomen.
Met ingang van dit jaar zijn wij overgestapt op een nieuw leerlingvolgsysteem, namelijk DIA.
De studiedagen van gisteren en vandaag staan in het teken van het leren werken met DIA; hoe
kunnen wij de toetsgegevens lezen, welke informatie geeft het ons over waar de leerlingen staan in
hun ontwikkeling en hoe kunnen wij zo goed mogelijk met onze lessen hierbij aansluiten.

Schoolverslag
Woensdag 22 februari gaat het schoolverslag mee naar huis. Zoals u hierboven leest, zijn wij dit jaar
gestart in de groepen 3 t/m 7 met het leerlingvolgsysteem van Dia. Dat heeft ook gevolgen voor het
schoolverslag. Voorin het schoolverslag staat een algemene toelichting op het schoolverslag.
Achterin het schoolverslag vindt u een informatiefolder over Dia. (Groep 3 t/m 7)
Door onder andere deze extra informatie, is er een ruimtegebrek ontstaan in de map. Daarom krijgen
de kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 een 2e map.

Ouder(kind)gesprekken
Maandag 6 maart, woensdag 8 maart en donderdag 9 maart, vinden de oudergesprekken plaats
voor de groepen 1 t/m 7.
Voor de groepen 6 en 7 zijn dit ouder-kind gesprekken. Dat betekent dat uw kind(eren) ook is / zijn
uitgenodigd voor dit gesprek. Tijdens deze gesprekken kunt u uw vragen stellen over het
schoolverslag. U ontvangt hiervoor een uitnodiging via Parro
Van 13 februari 14.45 uur t/m 17 februari 14.45 uur staat de gespreksplanner in Parro open.
Ouders/verzorgers van de groepen 8 ontvangen een aparte uitnodiging voor een gesprek in week 8.

Mocht u vragen hebben over bovenstaande dan kunt u zich richten tot de leerkracht(en) van uw
kind(eren).

Veel leesplezier met deze Infomare!
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Met vriendelijke groet,
mede namens het team
Inge Wiemer
directeur De Mare

1 Trefwoord week 7

Vertrouwen

Waar vertrouwen is, is minder ruimte
voor angst. Deze week verkennen
we positieve ervaringen die het
vertrouwen kunnen versterken. Zoals
de ervaring dat je iets kunt, dat er
mensen zijn die in je geloven en je
ruimte geven om jezelf te zijn. En
de ervaring dat mensen eerlijk en
vriendelijk zijn.

Met behulp van beeldende verhalen
roept Jezus de mensen op om te
leven vanuit vertrouwen. Vertrouwen
in de ander, in jezelf, in het leven,
in God.
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2 Belangrijke data

Schooljaar 2022-2023
● 22 feb Schoolverslag met leerlingen mee
● 27 feb t/m 3 mrt Voorjaarsvakantie
● 6, 8 en 9 mrt Oudergesprekken groepen 1 t/m 7
● 6 apr Paasviering

3 Nieuws van Kaliber kunstenschool

Leuke vakantieworkshops in de voorjaarsvakantie bij Kaliber!
In de voorjaarsvakantie hoef je niet stil te zitten, maar kun je gezellig bij
Kaliber Kunstenschool leuke workshops volgen. Zie voor meer informatie de
bijlage bij deze Infomare.

4 Brandweer Twente in de kleutergroepen

Op donderdag 2 februari kregen de kleutergroepen een echte brandweerman op bezoek. Laurens
Maarse kwam voorlezen uit het boek "Oei de taart". Daarna vertelde hij nog over de brandweer, het
alarmnummer en een rookmelder.
Het was erg leuk. We kregen ook een leuke kleurplaat.
Noteert u 22 april vast in uw agenda? Dan is er een open dag bij de brandweer en kunt u samen met
uw kind de nieuwe kazerne komen bewonderen en meer leren over de brandweer.
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5 Diploma’s

Zwemdiploma A
Jonathan Halfhide uit groep 3B

Zwemdiploma B
Jolie Hartgerink uit groep 1-2B
Noëlle Oosting uit groep 1-2B

Strikdiploma
Nora Oogink uit groep 1-2D

Hartelijk gefeliciteerd heel knap gedaan!
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