Beste leerlingen en ouders/verzorgers,
De kop is eraf, de eerste schoolweek zit er op! Fijn om iedereen weer te zien!
Jaarrooster en schoolgids
Op de website (www.demare.scopescholen.nl) staat de nieuwe schoolgids (van De Mare en de
algemene Scopegids). Ook het jaarrooster kunt u hier vinden.
Goed Gedrag, muziek en COOL
Voor alle medewerkers van De Mare was de laatste vakantieweek  al een echte
werkweek, met op donderdag een studiedag, gevuld met maar liefst 3 workshops.
We zijn begonnen met de methode ‘Goed Gedrag´. Dit is een aanvulling op Kwink,
ons programma voor sociaal emotioneel leren. De afgelopen week zijn we hiermee
van start gegaan. De leerlingen leren de drie waarden veiligheid, respect en
verantwoordelijkheid kennen en de afspraken over goed gedrag worden hieraan
gekoppeld. De kracht van het programma zit in de positieve insteek en de
schoolbrede aanpak (zie voor meer informatie de bijlage).
Hierna hadden we een workshop muziek. Er zijn voor
beide locaties nieuwe muziekinstrumenten aangeschaft.
Een muziekdocent van de Marnix Academie heeft met ons gezongen en
muziek gemaakt en ons geïnspireerd om  lekker met muziek aan de slag
te gaan.

Tot slot de introductie van het digitale platform COOL.  Dit is een digitaal portaal voor leerkrachten
en leerlingen. Hiermee kan er nog gemakkelijker en efficiënter gewerkt worden met de
chromebooks.
Oudervertelgesprekken
De leerlingen hebben de uitnodiging voor het oudervertelgesprek mee naar huis gekregen. U kunt
het oudervertelgesprek weer voorbereiden in het ouderportaal.
Heeft u nog geen inlogcode ontvangen of bent u de code kwijt, meld het dan even, dan maken we
het in orde.
Goede doelen!

Mooi nieuws!
Eind vorig schooljaar is er nog een bedrag van 160 euro overgemaakt naar Oxfam Novib. Dit is het
restbedrag van alle groepen samen.
Deze week beginnen we in alle groepen weer met sparen voor schoon drinkwater, kippen, geiten of
sanitair. Op maandag mogen de kinderen een kleine bijdrage hiervoor meenemen.

Denken jullie aan het meenemen van een koptelefoon (groep 3 t/m 8) ?

De Mare heeft het vignet Gezonde School behaald!
Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school
voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door
deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! Zo zorgen
we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige
schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de
persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden
wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere
leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. Onze
school heeft bovendien speciale aandacht voor het
themacertificaten: “Welbevinden en sociale veiligheid” en
“Relaties en seksualiteit”. Hiervoor zetten we o.a. de lessen
Goed Gedrag, de methode Kwink en de lessen relaties en
seksualiteit (Kriebels in je buik) in. Gezonde School is een
samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer
weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op
www.gezondeschool.nl.

Bibliotheek Schelfhorst
Wij zijn op zoek naar 2 mensen die op dondermiddag van 13.15 uur tot 14.00 uur de uitleen van de
bibliotheekboeken willen verzorgen. Heb je nog een uurtje over, meld je dan aan voor deze leuke
en belangrijke activiteit bij Elly Pauw.
Materialen gezocht
We merken dat veel ouders/verzorgers thuis aan het opruimen zijn en krijgen dan ook regelmatig de
vraag of wij spullen voor school kunnen gebruiken.
Ook wij hebben de kasten en het magazijn weer grondig opgeruimd en we hebben een wensenlijstje
gemaakt.
Voordat we nieuw materiaal aanschaffen willen we eerst een beroep doen op jullie.
We zijn op zoek naar;
* aanvulling voor onze houten treinbaan,
* duplo (of een ander merk dat op duplo past),
* playmobil
* clics
* nopper
* smartmaxx
* locodoosjes (12 stenen) met doorzichtige deksels
* prentenboeken die leuk voor te lezen zijn aan de kleuters en groep 3.
* goede leesboeken voor in de bibliotheek.  Ook informatieboeken en stripboeken voor kinderen van
4 tot 12 jaar zijn welkom.
Heeft u iets anders staan waarvan u denkt dat het leuk is voor op school laat het ons dan weten dan
kijken wij of we het kunnen gebruiken.
Alvast bedankt
De kleuterleerkrachten

5 en 7 september
13 t/m 15 september
20 september
25 t/m 29 september
4 oktober
13 oktober
17 - 21 oktober

oudervertelgesprekken
schoolkamp groep 8 in Vierhouten
jaarmarkt - alle leerlingen zijn vrij

week van de pauzehap
start kinderboekenweek
continurooster groep 5 t/m 8 ( lunch meenemen / iedereen vanaf 14.00 uur vrij)
herfstvakantie

