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Agenda (onder voorbehoud)
10 september
11 september
23 september
30 september
30 september
30 september

Lustrumuitje
studiedag
start Kinderpostzegelactie
19.00uur jaarvergadering OR
start Kinderboekenweek
Merlepost

Welkom terug
De zomervakantie zit er weer op.
We hopen dat iedereen volop heeft genoten en goed is uitgerust, zodat we
met veel energie kunnen beginnen aan dit nieuwe schooljaar. Veel plezier!

Studiedagen schooljaar 2019-2020
Zoals elk jaar hebben we ook dit schooljaar een aantal studiedagen voor het
team gepland. Aanwezigheid is verplicht voor het onderwijzend personeel.
Tijdens de studiedagen werken we aan onderwijskundige ontwikkelingen op
school, bespreken we de opbrengsten van het onderwijs en denken we na
over de schoolorganisatie. Het moment waarop een studiedag gepland wordt, is sterk afhankelijk van het
ontwikkeltraject dat we op school volgen. Deze dag moet dus bijdragen aan de schoolontwikkeling. Waar
mogelijk houden we bij de planning rekening met activiteiten in het dorp en feesten voor kinderen.
Over het algemeen zijn de studiedagen evenredig verdeeld over het schooljaar. Soms is het echter niet te
voorkomen dat studiedagen dicht bij elkaar liggen. We vragen hiervoor begrip, omdat het in het belang van de
schoolontwikkeling en de kinderen is.
De studiedagen dit schooljaar zijn:
- vrijdag 11 september 2020
- maandag 26 april 2021
- donderdag 24 juni 2021
- vrijdag 2 juli 2021
- maandag 5 juli 2021

Bieb
Wie o wie komt ons helpen? Op vrijdagochtend zijn we op zoek naar hulpouders voor in onze bibliotheek. Het is
voor een half uurtje. De tijd is eventueel in overleg met de leerkracht van de betreffende groep. Je zorgt ervoor
dat de boeken weer goed op hun plek komen te staan in de bieb en je helpt kinderen mee met het zoeken van
een leuk boek wanneer dat nodig is. Voor meer informatie en aanmelden kun je terecht bij juffrouw Sofie. Maak
even een afspraak of stuur een mailtje naar sofie.vandengroenendaal@eenbes.nl. Alvast hartelijk dank!

Informatieavond
De informatieavond van maandag 7 september zal komen te vervallen. Het team stelt zich op een andere
manier aan u voor. Daarover hoort u later meer.

Luizencontrole
Vandaag doen we ons best om de kinderen toch te controleren op hoofdluis. Dit doen we buiten (mits het weer
het toe laat) en met de nodige afstand.
Graag sturen we u ook onderstaande link mee: een kort instructiefilmpje hoe u thuis op luizen kunt controleren
en hoe ze te behandelen. De kinderen worden op school gecontroleerd, maar als u thuis ook weet wat te doen,
kunnen we de verantwoordelijkheid delen!
Aangezien we niet weten hoe het oudercontact en ouderhulp gaat lopen dit schooljaar zullen we samen ook
tussentijds de schouders eronder moeten zetten om deze kriebelbeestjes te weren!
https://www.youtube.com/watch?v=HNkgAIxy1zo

Leefstijl
Net als veel andere scholen besteedt basisschool Merlebos gericht aandacht aan de ontwikkeling van sociaalemotionele vaardigheden. Wij maken daarbij o.a. gebruik van Leefstijl, een methode die wereldwijd gebruikt
wordt en sinds 1990 ook in Nederland wordt toegepast. De leefstijllessen zijn erop gericht om kinderen op
ongedwongen wijze vaardigheden te leren die in de moderne samenleving onmisbaar zijn. Het gaat daarbij
bijvoorbeeld om samen spelen; praten en luisteren; rekening houden met elkaar; omgaan met gevoelens en
met verschillen; zelf beslissingen durven nemen, en opkomen voor jezelf. Het leefstijlprogramma is opgebouwd
uit zes thema’s, die steeds uit vier lessen bestaan. Op school werken alle groepen tegelijkertijd aan hetzelfde
thema, waarbij in ieder leerjaar uiteraard andere accenten worden gelegd. Geen enkele leefstijl les is hetzelfde.
Deze week zijn we gestart met het eerste thema: De groep? Dat zijn wij. In deze lessenserie besteden we vooral
aandacht aan de sfeer in de groep. Als deze goed is, voelen kinderen zich beter op hun gemak: zowel bij elkaar
als bij hun leerkracht. Dit is goed voor hun persoonlijke ontwikkeling en de creativiteit binnen de groep.

De Kinderpostzegelactie bijna van start
De Kinderpostzegelactie gaat door!
Het was vanwege de geldende coronamaatregelen nog wel even spannend of de actie door kon gaan. Maar
gelukkig kunnen de kinderen zich ook dit jaar, van 23 tot en met 30 september, weer volop inzetten voor een
grote groep kwetsbare kinderen die de hulp van jullie school hard nodig hebben!
Dit jaar is alles een beetje anders, maar wat betekent dit nou precies voor de scholen en kinderen? We hebben
verschillende manieren bedacht waarmee jullie de kinderen meerdere mogelijkheden geven om veilig op pad te
gaan.
Fysiek langs de deuren
Ook dit jaar kunnen de kinderen van deur tot deur gaan om producten van de
Kinderpostzegelactie te verkopen. Vanwege de geldende 1,5 meter maatregel zal dit
uiteraard wel op gepaste afstand gebeuren. De kinderen gaan dit jaar namelijk op pad
met een speciaal ontworpen verkoopbox.
Stichting Kinderpostzegels gaat digitaal!
Voor het eerst krijgen kinderen dit jaar de mogelijkheid om de producten van de

Kinderpostzegelactie met een persoonlijke videoboodschap digitaal te verkopen. Van het opnemen en
doorsturen van hun eigen videoboodschap tot het overzichtelijk bijhouden van bestellingen en verkopen, alles
kan digitaal! Wij zorgen ervoor dat deze manier van verkopen door basisschoolleerlingen voldoet aan alle
mogelijke privacyregels.
De Kinderpostzegelactie 2020
Het is erg belangrijk dat scholen zich inzetten voor onze Geef een veilig thuis actie. Ruim 90.000 kinderen in ons
land hebben namelijk geen veilige thuisbasis. Deze kwetsbare kinderen hebben het in de huidige tijd, waarin ze
door het coronavirus noodgedwongen veel meer thuis zijn, vaak nog moeilijker. Daarom vragen we juist nu
extra aandacht voor deze groep, zodat ze met de hulp van jullie school zicht krijgen op een betere toekomst!
Dit jaar staan de kinderpostzegels in het teken van nijntje: nijntje is jarig. Het lieve konijntje, in 1955 getekend
door Dick Bruna, is 65 jaar geworden.
Op woensdag 23 september start de Kinderpostzegelactie en gaan bassischoolleerlingen uit groep 7 en 8 voor
het 72ste jaar op rij langs de deuren om verschillende producten te verkopen, waaronder de nieuwe
kinderpostzegels. De kinderen van groep 7 en 8 zijn die dag om 12.15 uur uit!

Jubileum schoolreis
Om het schooljaar feestelijk te beginnen staat het eerste uitje al gepland op 10 september 2020. Achter de
schermen zijn we hier al enkele maanden druk mee bezig in samenwerking met de school. We hebben een
super leuke locatie gevonden en de voorbereidingen zijn in volle gang.
Het blijft helaas onzeker of het jubileumuitje door kan gaan i.v.m. de ontwikkelingen rondom het Coronavirus.
Uiteraard houden we (school en OR) ons aan de RIVM-voorschriften.
Op vrijdag 4 september hoort u definitief of het uitje door kan gaan en waar we dan naartoe gaan. We houden
het dus nog even spannend

.

Informatiepakketten
Woensdag 26 augustus zijn de informatiepakketjes met de oudste kinderen mee naar huis gegaan. In de envelop
zat naast de jaarkalender/schoolgids, ook de contributiebrief met het verzoek de vrijwillige ouderbijdrage over
te maken. Met deze bijdrage kunnen we allerlei activiteiten regelen voor onze kinderen. In de contributiebrief
staat precies beschreven waarvoor we deze bijdrage gebruiken. Uw bijdrage is dus van harte welkom!
Heeft u hem al overgemaakt? Super, bedankt voor uw bijdrage.
Zoektocht nieuwe leden
We hebben helaas aan het einde van het schooljaar afscheid moeten nemen van een aantal
OR-leden. We zijn hard op zoek naar nieuwe leden die ons leuke clubje willen komen
versterken, zodat we het programma kunnen blijven draaien zoals gepland.

In groep 1/2A:
In groep 1/2B:
In groep 4:
In groep 6/7:
In groep 7:

Christian, Yente, Jouri, Rik
Ize, Isabeau
Stijn
Sanne
Guus

Tot en met het verschijnen van de volgende Merlepost zijn jarig:
In groep 1/2A:
In groep 1/2B:
In groep 3:
In groep 4:
In groep 5:
In groep 6/7:
In groep 7:
In groep 8:

Lars, Dean
Lex
Sam, Sil, Luca
Fleur, Veerle
Hanna
Rafi, Joachim, Guus, Mats, Felicia
Daphne, Pien

Juffrouw Germa, juffrouw Igna en juffrouw Nikie.
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