28 november 2018 – nummer 4
Agenda
30 november
3 december
5 december
6 december
12 december

Open podium groepen 1 en 2
Surprises mogen naar school
Sinterklaasviering
Kinderen vrij!
Groep 8 naar het Strabrecht College

14 december
17 december
20 december

Open podium groep 7 en 8
Vergadering MR (start 18.30uur)
Kinderen ’s middags vrij.
’s Avonds kerstviering.

Afspraak
De afspraak van maand december is;

We hangen de jas, de sjaal en de tas netjes aan de kapstok.

Sinterklaas op Merlebos
Natuurlijk komt Sinterklaas ook dit jaar weer bij ons op bezoek!
U heeft afgelopen maandag een mail ontvangen met allerlei
informatie over deze feestelijke gebeurtenis.
Lees deze dus goed door, zodat u niets mist!
Zoals afgesproken in de vorige Merlepost, zouden we u nog
laten weten wanneer we de surprises graag op school willen
hebben. Al een aantal jaren vinden we het als team jammer dat
er relatief weinig aandacht voor de surprises zelf is.
Daarom willen we de surprises dit jaar graag ‘tentoonstellen’.
Zo kan iedereen zien wat voor prachtige kunstwerken er zijn gemaakt!
De surprises zetten we per groep bij elkaar. De leerkracht van uw kind, kiest hier zelf een geschikte plek voor.
Heel graag zien wij op maandag 3 december de surprises van de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 op
school. En wel als volgt;
op de surprise zit het gedicht, maar vanaf de buitenkant is niet zichtbaar voor wie het is,
om de surprise en het gedicht zit een (vuilnis)zak, doos, laken o.i.d zodat niemand kan zien welke surprise door
jou/u naar school wordt gebracht. De leerkrachten pakken vervolgens de surprises uit, zetten ze mooi neer en
zo kan iedereen naar al die mooie creaties kijken voordat ze op woensdag uitgepakt worden. En raden/gokken
welke voor jou is natuurlijk!
Uiteraard zijn ouders/opa’s/oma’s en oppassen op maandag of dinsdagmiddag van harte welkom om te komen
kijken.
Nog vragen? De leerkracht van uw kind helpt u graag!

Studiedag
Op donderdag 6 december zijn de kinderen vrij. Tijd om bij te komen van alle drukte en spanning rond de sint
tijd!
Het team gaat deze dag onder andere verder met ons speerpunt: leerlijnen. Werken met leerlijnen houdt voor
ons in dat we zo nu en dan de methode wat meer los laten en zelf invulling geven aan wat op dat moment
belangrijk is voor de groep. Dat klinkt natuurlijk heel logisch en u mag ervan uit gaan dat we altijd al inspringen
op de behoeften van de groep! Maar het is wel zaak dat we onszelf, de groep en elkaar daarbij niet verliezen.
Dus dat betekent, overleggen, proberen en uitwisselen. Daar zijn we momenteel druk mee bezig. Natuurlijk
worden we hierbij goed begeleid door BCO Onderwijsadvies uit Venlo.

Leerlingenraad
Op dinsdag 27 november kwam de Leerlingenraad voor de tweede keer dit schooljaar bij elkaar. We hebben
gekeken naar de bespreekpunten die we de vorige keer genoemd hebben. Over de afname van de Cito
Eindtoets hebben de leerkrachten en de directie inmiddels afspraken gemaakt. Over de aanschaf van een
pannaveldje praten we eind deze week met de Trumakkers en Norlandia.
Daarna hebben we een vragenlijst over het speelveldje achter de school ingevuld. Dit was een verzoek van de
gemeente (Cordaad). We zijn benieuwd of er wat mee gebeurt. De leerlingenraad van de Trumakkers vult
dezelfde vragenlijst ook in.

Santarun
Op zondag 23 december 2018 gaan het kerstgevoel, het goede doel en een geweldige dag met familie, vrienden
en kennissen hand in hand. Op deze dag zal het gebied rondom de Heezerenbosch rood kleuren.
Honderden Kerstmannen, kerstvrouwen en kerstkinderen zullen deze dag een eenvoudig parcours van ongeveer
2,5 kilometer afleggen. We zullen wandelend het parcours afleggen, sommigen met hond, sommigen met
kinderwagen, sommigen met rolstoel, maar in ieder geval zal iedereen hetzelfde rode kerstpak dragen.
Met de opbrengst van deze loop wordt de stichting Wees Gelukkig gesteund.
Wees Gelukkig
In Nederland verliezen elk jaar 6000 kinderen hun vader en/of moeder. Deze (half)wezen hebben de trieste
ervaring dat “later als ik groot ben” dus niet vanzelfsprekend is. Stichting Wees Gelukkig laat deze kinderen
daarom op jonge leeftijd alles uit het leven halen door hun wens uit te laten komen.
Zo leren ze dat je, ook na een verdrietige periode, het leven moet beleven.

Hierbij een korte update over wat we tijdens de MR vergadering van 1-11-18 hebben besproken. De volgende
onderwerpen zijn de revue gepasseerd:
• De speerpunten van de MR
• Communicatie naar ouders
• Het werken in de klas met leerlijnen
• Onderzoek naar een mogelijk continurooster
• De begroting van dit schooljaar
• Het pestprotocol ( dit jaar is juf Annerie de pestcoördinator en vertrouwenspersoon van onze school )
• Bespreking van items uit het tevredenheidsonderzoek
• Onderzoek naar een schoolapp
• Visitatieverslag
• Zelfevaluatie n.a.v. groepsscores
De volgende MR vergadering is op maandag 17 december van 18.30-20.30 uur.

In groep 1/2A:
In groep 1/2B:

Nikaj
Charlie

In groep 1/2A:
In groep 1/2B:
In groep 3:
In groep 4/5:
In groep 5:
In groep 6:
In groep 7:
In groep 8:

Joep, Raf, Julie
Thomas, Elora
Brent
Kobe, Tygo
Isare
Sem, Dayenne, Gijs, Lieke
Anouk

Juffrouw Marloes en meneer Kees.
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