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Agenda
26 juni
2 juli
3 juli
8 juli
8 juli
10 juli

studiedag, kinderen vrij
kennismaken met de groep van volgend jaar
tweede rapport mee naar huis
stunt groep 8
laatste Merlepost
laatste schooldag

Nodig
Nou moet het maar eens over zijn,
het is nou wel genoeg;
voor zo'n rare vakantie
is het nog veel te vroeg. is/was
Ik mis mijn vriendjes en de klas, mis/miste
ik wil weer voelen hoe het was; wil/wilde
als wij dan 's morgens vol verhalen
moeten rekenen, tafeltjes herhalen. moeten/moesten
Ik wil weer leren en weer chillen
en in de pauze keihard gillen;
want stiekem vind ik het wel fijn
om strakjes weer op school te zijn. strakjes/gewoon
Papa laat een diepe zucht
wat een geluk: einde verhaal;
en mama is dan opgelucht
die doet ook weer normaal.
Ze willen weer naar school vandaag, Ze/We
ze willen écht, ze willen graag. ze/we
Ze willen jou, want jij bent nodig: Ze/We
een leraar blijkt niet overbodig.
Ik hoop dat zij dat straks nog weten
en dan daarna...nooit meer vergeten.
Arie de Bruijn
Uit het vakbondsblad

Openstelling scholen
Op 8 juni gingen de scholen weer volledig open. Eindelijk konden alle kinderen weer samen naar school! Het
was na zo’n lange tijd ook wel weer een beetje spannend om alle klasgenootjes weer te zien. Iedereen moest
ook even wennen aan het andere lesrooster, het handen wassen en het afscheid nemen bij de poort. Gelukkig
werd dit door iedereen snel opgepakt en overheerste de blijdschap van het weer samen op school kunnen zijn.
’s Morgens werden de leerkrachten bij binnenkomst in hun lokaal nog verrast met een kleine attentie namens
de Ouderraad. Fijn om deze blijk van waardering te ontvangen.
Ouderraad bedankt hiervoor!

Geslaagd Hoera!
Alle kinderen van groep 7 en 8 zijn geslaagd voor hun
theoretisch –en praktisch verkeersexamen!
Gefeliciteerd jongens en meiden!

Ik ga stoppen na 45 jaren
Zoals jullie allemaal weten ga ik, aan het eind van dit schooljaar, stoppen als leerkracht.
Ik slaagde in 1975 en moest meteen in militaire dienst. Daarna begon in januari 1977 mijn echte loopbaan als
leerkracht op De Bergerhof ( nu Kindcentrum De Parel ). Vanaf 1985 werk ik op De Merlebos.
Vanaf 1982 werden onze 6 kinderen Anne, Laura, Vincent, Sander, Rutger en Selma geboren. Met juffrouw
Mieke, mijn vrouw, besprak ik allerlei dingen die in de klas en op school plaats vonden; zij bedacht voor mij alle
teken- en handenarbeid opdrachten.
Het liefste deed ik taal, lezen, rekenen, gym en geschiedenis. Ik heb alle jaren heel fijn gewerkt in alle groepen;
of het nou groep 5 of 7, 3 of 8, 4 of 2, 1 of 6 of een combinatiegroep was.
Dankjewel lieve kinderen en dankjewel lieve ouders voor alle fijne schooljaren. Voor mij was het onderwijs niet
alleen mijn werk, maar ook mijn hobby.
Ik had graag op de Sport -en speldag (donderdag 25 juni) afscheid van De Merlebos genomen. Door Corona gaat
dat niet door en dat vind ik heel jammer. Ik hoop echter dat volgend schooljaar die dag wel door kan gaan en
dat ik dan van jullie afscheid kan nemen.
Ik denk dat ik me niet zal gaan vervelen, maar wat zal ik de school en de kinderen gaan missen.
Maar……..de eerste kleinkinderen zijn op komst.
Nu is’t uit en ga ik stoppen dus met zingen
denk aan de tranen, toen ik dit stukje schreef.
Ik heb mooie Merlebosherinneringen,
die koester ik zo lang ik verder leef.
( Testament – Boudewijn de Groot )
Ik hoop jullie nog vaak te zien.
Meneer Kees.

Afscheid meneer Kees
Na 45 jaar werkzaam te zijn geweest in het onderwijs neemt meneer Kees deze week afscheid van onze school.
Hij gaat genieten van zijn welverdiende pensioen. Meneer Kees heeft in de afgelopen jaren veel betekend voor
Merlebos. Hij heeft aan alle groepen, van de kleuters t/m groep 8, lesgegeven. Ook heeft hij tal van activiteiten
op school, maar ook daarbuiten, georganiseerd voor de kinderen. We hebben hem leren kennen als een
betrokken en bevlogen leerkracht en als een fijne collega. We zullen hem dan ook zeker gaan missen. Meneer
Kees, bedankt voor alles wat je voor de Merlebos en de kinderen hebt gedaan en geniet van je welverdiende
vrije tijd.

Intentieverklaring kindcentrum
We werken al jarenlang nauw samen met alle gebruikers van het Educatief Centrum de Nieuwe Hoeven. We
delen ruimtes in het gebouw, gebruiken samen de speelplaats, we stemmen activiteiten en vakanties op elkaar
af, delen de gezamenlijke kosten en overleggen
regelmatig met elkaar. Deze samenwerking komt
de kinderen ten goede. We kunnen hen op deze
manier een breder aanbod bieden en de
overstap van kinderopvang naar basisschool
verloopt hierdoor soepeler. We zijn dan ook op
weg om samen een kindcentrum te vormen voor
kinderen van 0-12/13 jaar. Op dinsdag 16 juni
hebben we hiervoor een eerste formele stap
gezet met het tekenen van de intentieverklaring.
Hierin spreken OBS De Trumakkers, Norlandia kinderopvang, Eenbes basisschool Merlebos en Kids Talent uit dat
zij samen een kindcentrum willen worden. Het komende jaar wordt gebruikt om uit te werken hoe dit verder
vorm gaat krijgen.

BeToeTeRD!
Het is weer drukte van jewelste in de school.
Met man en macht wordt er geschilderd, gezongen, geknutseld, vergaderd en geoefend.
Heel veel geoefend.. Want het duurt niet meer zo lang en dan gaat het gebeuren; dé eindmusical van groep 8!
En tja, ook hier komt Corona om de hoek kijken natuurlijk en zo gaat ook de musical een beetje anders dan
‘normaal’. De musical wordt gefilmd! Op school gaan alle groepen die film kijken, dus binnenkort kunnen alle
kinderen zien waarom er nu zo hard gewerkt wordt daar beneden in de hal.
Ook via deze weg willen we heel graag de ouders van groep 8, die achter de schermen heel hard meehelpen,
vriendelijk bedanken. Super fijn! Bedankt!
Veel succes jongens en meiden vangroep 8.
Maak er iets moois van. En heel veel plezier natuurlijk!

Kennismaking nieuwe jaar
Donderdag 2 juli gaan alle kinderen, juffen en meesters kennismaken met hun nieuwe groep.
Altijd spannend, maar ontzettend leuk. Zet je beste beentje maar voor, want een eerste indruk kun je maar één
keer maken! Natuurlijk wordt u vóór die tijd geïnformeerd over de indeling van volgend jaar.

Rapporten en werkboekjes
Op vrijdag 3 juli krijgen de kinderen van de kleutergroepen hun werkboekje mee naar huis en de kinderen van
de groepen 3 t/m 8 krijgen hun tweede rapport mee. Want wat is er hard gewerkt!
Wij doen ons best om er een mooi rapport van te maken!
Het rapport ziet er i.v.m. de coronacrisis wel wat anders uit. We hebben ons in de afgelopen periode m.n.
gericht op het welbevinden van de kinderen en het vaststellen van wat ze al kennen en waar nog extra aandacht
voor nodig is. Hierbij past geen beoordeling in punten. De kinderen krijgen daarom voor alle vakken een
woordbeoordeling. De expressievakken worden niet beoordeeld.
In de weken van maandag 22 juni tot en met vrijdag 3 juli, (video)bellen we de ouders van de kinderen uit groep
1 t/m 7. U hebt hiervoor al kunnen intekenen.
Het rapport moet vóór de zomervakantie ondertekend retour zijn.
De kinderen krijgen een kopie mee voor de zomervakantie.
De groepsleerkracht bewaart de rapporten op school en geeft deze
voor de zomervakantie door aan de leerkracht van het volgende schooljaar.
De werkboekjes van de kleuters en de rapporten van groep 8 leerlingen
hoeven niet terug naar school.
Ook krijgen de kinderen de Merletaak map mee. Ook deze moet weer
terug naar school voor de vakantie.
De inhoud mag u eruit halen, maar de tabbladen laten zitten s.v.p.

Achter de schermen zijn we weer druk bezig geweest samen met de school, over:
De stand van zaken rondom alle Corona maatregelen en wat dat allemaal betekend voor onze school, zoals het
continurooster, veiligheid, hygiëne, etc. Allemaal zaken waar wij samen met school goed over hebben
gesproken, en wat wij blijven bespreken. Hopelijk zorgt dit alles ervoor dat we allemaal gezond blijven. Mooi om
te zien dat veel kinderen zelfstandig naar school komen en weer naar huis vertrekken. En fijn dat ook verreweg
de meeste ouders en verzorgers die wel hun kind(eren) komen halen niet op het schoolplein komen.
Ondanks dat dit schooljaar anders loopt dan geplant, zijn wij er in geslaagd belangrijke documenten (zoals
schoolplan, de schoolgids, de begroting, etc) die door Corona vertraging hebben opgelopen hebben in de laatste
weken nog naar tevredenheid te bespreken.
En ook hebben we het grootste deel van de procedures rondom de opvolging van meneer John en meneer Kees,
succesvol weten af te ronden.
Inmiddels is bij u ook bekend dat Wilke Maas vanaf volgend jaar onze oudergeleding komt versterken.
Maar wist u al dat ook juffrouw Marloes ons MR team komt versterken bij de personeelsgeleding?
Dit houdt echter wil in dat wij afscheid moeten nemen van Chelly Baggerman en juffrouw Anouk. Beiden
hebben zich de afgelopen 3 jaar ingezet om iedereen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen, en dat is ze
gelukt. Dames, hartelijk dank voor jullie inzet! We gaan jullie missen.

Tot en met het verschijnen van de volgende Merlepost zijn jarig:
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In groep 7:
In groep 8:

Joep, Mees
Keano
Sterre, Lars
Sharon

Juffrouw Annerie
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