
Jaargang 2022-2023 • 17 maart 2023 • nr: 13

Voorwoord

Ouderpanel over oudertevredenheidspeiling

Als bijlage in de vorige Infomare  heeft  u de rapportage van de Oudertevredenheidspeiling 2023
ontvangen. Met een afvaardiging van ouders zouden wij graag het gesprek aangaan n..a.v. de
opbrengst van het onderzoek. Dit willen  wij zoals aangegeven doen middels een ouderpanel. Wij
zijn voornemens via een a-selecte keuze (bijv. elke 15e ouder van de groepslijst benaderen) een
groep ouders uit te nodigen. Vanuit elke groep neemt één ouder deel aan de ouderavond.  De
geplande datum is dinsdagavond 11 april as. van 19.30 - 21.00 uur. Volgende week maandag of
woensdag kunt u een mail/telefoontje krijgen met de uitnodiging om deel te nemen aan de
ouderavond. Met andere ouders gaat u het gesprek aan over de uitkomst van de
tevredenheidspeiling. Welke punten moeten wij als school in uw ogen zeker behouden en welke
verbeterpunten vindt u belangrijk om op te pakken. Het doel is aan het einde van de avond een
overzicht van aandachtspunten te hebben met prioritering en suggesties . Deze worden
meegenomen in het nieuwe schoolplan.
Wij hopen dat wij met elkaar er een mooie en leerzame avond van mogen maken en bij voorbaat
DANK voor uw toezegging om deel te nemen! Wij rekenen op u, wij hebben uw mening en ideeën
nodig om onze school en onderwijs nóg mooier en beter te maken!

Open Dag
Weliswaar is het elke dag een open dag op De Mare voor belangstellende ouders. Echter afgelopen
woensdag 15 maart was de jaarlijkse aangekondigde open dag. Het druppelde de ochtend rustig
door. Kinderen van groep 8 hebben  nieuwe ouders rondgeleid en dat was net als vorig jaar een
groot succes. er was tijd om mooie gesprekken te voeren met belangstellende ouders.
Ouders konden hun vragen stellen aan een leerling, een ouder, een leerkracht of aan
ondergetekende en er was tijd om mooie gesprekken te voeren met belangstellende ouders.
Wij kregen waarderende reacties over onze school!

Pasen
Het duurt nog even voordat het Pasen is. Toch wordt het vrolijke en blije gevoel van Pasen al steeds
meer zichtbaar in de school. In diverse klassen wordt er al druk gewerkt over Pasen, worden
paasbakjes gemaakt en de boom in de centrale hal heeft deze week z’n  lentetooi gekregen!
Vanuit het jeugdwerk van de Protestantse Gemeente Almelo (ZININ) hebben wij een mail ontvangen.
Op zondag 2 april gaan zij palmpaasstokken maken. Deze oude Twentse traditie is een leuke manier
voor kinderen om met het verhaal van Pasen bezig te zijn. Zie de bijlage bij deze infomare.

Distributie zelftesten onderwijs stopt (Ministerie van OCW)
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Het OMT heeft geadviseerd dat het verstrekken van zelftesten in het onderwijs kan vervallen. Het
kabinet heeft dit advies overgenomen.
Advies bij klachten
Een zelftest doen bij klachten wordt niet langer geadviseerd. Wel adviseert het OMT om bij klachten
die passen bij een luchtweginfectie (hoesten, neusverkoudheid, keelpijn etc) voorzorgsmaatregelen
te nemen, zoals thuisblijven als je je ziek voelt en contact met kwetsbare mensen vermijden. De
adviezen zijn te vinden op rijksoverheid.nl.
Wat doen wij met de zelftesten die nog op school zijn?
Wij zetten de zelftesten nog in voor gebruik door leerlingen/personeel die daar nog behoefte aan
hebben (bijvoorbeeld omdat ze een persoon met een kwetsbare gezondheid in hun omgeving
hebben).

Wij wensen iedereen een fijn weekend!

Veel leesplezier met deze Infomare!

Met vriendelijke groet,
mede namens het team
Inge Wiemer
directeur De Mare
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https://zelftesteninhetonderwijs.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cucmlqa3NvdmVyaGVpZC5ubCUyRmRvY3VtZW50ZW4lMkZicmlldmVuJTJGMjAyMyUyRjAyJTJGMjIlMkZhZHZpZXMtbmF2LTE0NmUtb210LWNvdmlkLTE5&sig=7QdTgnavJWYFTeovDDwsfxceCGs7BYpfkih1ErDXjph2&iat=1678461771&a=%7C%7C67530072%7C%7C&account=zelftesteninhetonderwijs%2Eactivehosted%2Ecom&email=hW6PWGmKdWi%2B05tKmCJoftHkRXO2WlNx5Y%2B7qgekRA79av4Tiguja%2Bi5%2FfU%3D%3AWBpeNDMHKpRyjaK0SnalQ0R5ZId3dHg0&s=d1f578c79e3c10abf2739fac2a5fcf88&i=161A300A72A815
https://zelftesteninhetonderwijs.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cucmlqa3NvdmVyaGVpZC5ubCUyRm9uZGVyd2VycGVuJTJGY29yb25hdmlydXMtY292aWQtMTklMkZob2UtZ2FhdC1uZWRlcmxhbmQtb20tbWV0LWhldC1jb3JvbmF2aXJ1cyUyRmFkdmllemVuLW9tLWx1Y2h0d2VnaW5mZWN0aWVzLXRlLXZvb3Jrb21lbg==&sig=GWbNcwaDSLfp15LK8uF1mH3uKpNh1B33mFKa86PEACzF&iat=1678461771&a=%7C%7C67530072%7C%7C&account=zelftesteninhetonderwijs%2Eactivehosted%2Ecom&email=hW6PWGmKdWi%2B05tKmCJoftHkRXO2WlNx5Y%2B7qgekRA79av4Tiguja%2Bi5%2FfU%3D%3AWBpeNDMHKpRyjaK0SnalQ0R5ZId3dHg0&s=d1f578c79e3c10abf2739fac2a5fcf88&i=161A300A72A816


1 Trefwoord week 12
Een verhaal als…

Verhalen zijn vaak méér dan een
verzameling woorden. Wie ernaar
luistert haalt er iets uit. Bijvoorbeeld
een wijze les, een voorbeeld van
omdenken, een verklaring, advies of
de prikkel om actief te worden. Deze
week horen kinderen verhalen waaruit
ze dit kunnen halen. Ze denken erover
na en verzinnen verhalen waar ook iets
uit te halen valt.

De kalenderbeelden horen deze week
telkens bij het verhaal dat die dag
verteld wordt.

2 Belangrijke data

Schooljaar 2022-2023
● 6 apr Paasviering
● 7 apr Goede Vrijdag kinderen vrij
● 10 apr 2e Paasdag kinderen vrij
● 18, 19 en 20 apr Centrale eindtoets groep 8
● 20, 21 apr Koningsspelen
● 24 apr t/m 5 mei Meivakantie

3 Aftrap eerste les Muzimare

Vrijdag 9 maart om half tien was het zover, de aftrap van de 1e les van het Muzimare project!
De klarinetten, het slagwerk, de trombones, de dwarsfluiten, de trompetten lagen vanmorgen klaar
voor de leerlingen. Na de introductie van docenten en de instrumenten, konden gelijk al de eerste
noten worden geperst uit de trombones en klarinetten, getetterd worden met de trompetten en
driftig worden gedrumd met het slagwerk. Wat een succes en een plezier!

De muzimare is een uniek samenwerkingsproject van het Orkest van Almelo, Kaliber en de Mare.
Kinderen van groep 6a en 6b krijgen les van muziekdocenten. Dit jaar zullen de leerlingen naast de 8
muzieklessen binnen school, ook de gelegenheid krijgen om 6 lessen bij het orkest van Almelo zelf
te krijgen. Hoe leuk is het om de orkestleden te zien spelen en zelf mee te spelen met je gekozen
instrument!
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Anja Harbers
Intern Cultuur Coördinator De Mare

4 Schoolbieb De Mare

Iedere week bezoeken de kinderen van De Mare de schoolbibliotheek.
De collectie wordt regelmatig aangevuld, waardoor er
steeds meer keus is.
Door het regelmatig bezoeken van de bibliotheek leren de
kinderen niet alleen een boek kiezen, maar ook ontwikkelen
ze de zogenaamde ‘leessmaak’. Wat voor boeken vindt uw
kind leuk? Spannende boeken of juist informatieve boeken of
doeboeken?

Wist u trouwens dat u heel makkelijk boeken kunt
reserveren met de lenerspas van uw kind van de Bibliotheek
Almelo?
Via de site:www.bibliotheekalmelo.nl logt u makkelijk in.
U kunt op deze site boeken zoeken en reserveren. De
gereserveerde boeken kunt u laten bezorgen op het
afhaalpunt van De Mare. U krijgt hier dan een melding over
via de e mail. Bij de hoofdingang staat een boekenkast, waar
u de boeken dan kunt afhalen. De boeken zijn voorzien van
naam en datum dat ze weer ingeleverd kunnen worden op
het afhaalpunt.
Zo kunt u thuis heel eenvoudig en praktisch zorgen voor een
rijke leesomgeving voor uw kind!

Joyce Ensink - Leescoördinator De Mare
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http://www.bibliotheekalmelo.nl


5 Leerlingenraad

Wat is de Leerlingenraad?

Op De Mare is sinds deze maand een leerlingenraad. Dit
jaar zitten we nog in de testfase. De leerlingenraad
bestaat uit 9 leerlingen: Emilie 8a, Anouk 8a, Elise 7a,
Stephan 7b, Thomas 8b, Jesse 8b, Jort 8c, Puck 6b, Zoë 6a
en juf Ilona. Officieel bestaat de leerlingenraad uit zeven
kinderen. Dit jaar zitten er twee extra leerlingen bij,
namelijk Emilie & Thomas. Zij willen ook graag leren hoe
ze mee kunnen denken over de ontwikkeling van de
school.

Ons doel is om de school beter, veiliger, gezelliger en fijner te maken.Ook hebben wij om de twee
maanden een vergadering. Wij gaan in de school ook een ideeënbus ophangen. Als kinderen dan een
idee hebben voor de school, kunnen ze die in de ideeënbus doen. Wij gaan die ideeën dan bespreken.
Zo kunnen en mogen wij meebeslissen over belangrijke dingen in de school.

Groetjes, De Leerlingenraad.

6 Voetbaltoernooi

Afgelopen week deden 5 teams uit groep 5 en 6 mee aan het schoolvoetbaltoernooi. Van de 5 teams
mag de Mare 3 ( jongens groep 6a/b) door naar de finaleronde op woensdag 29 maart. A.s.
woensdag doen 7 teams uit de groepen 7 en 8 mee aan het toernooi.

7 Diploma’s

Strikdiploma
Bente Veltmaat en Jessie Mulder uit groep 1-2A
Stijn Weusthuis, Lisa Nijland, Roza Ünal en Thijn Uitslag  uit groep 3B

Ritsdiploma
Sena Yilmaz uit groep 1-2A

Hartelijk gefeliciteerd heel knap gedaan!
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