September 2017

Op woensdag 4 oktober start de kinderboekenweek 2017. Het
thema van dit jaar is “gruwelijk eng”. Met de leerkrachten en directie
hebben we besproken hoe we dit thema gaan invullen zodat het niet te eng
wordt voor de kinderen.

Zoals u gewend bent starten we ook dit jaar op het schoolplein met het lied en de dans van
kinderen voor kinderen.   (klik op de link om het lied te starten) Hierna worden er binnen de
school met de kinderen en de leerkrachten activiteiten rond dit thema georganiseerd. Aan het eind
van de ochtend is er een sponsorloop waarbij u van harte welkom bent om de kinderen aan te
moedigen.

SPONSORLOOP
Het doel van de sponsorloop is om nieuwe bibliotheekboeken aan te
schaffen voor de schoolbieb op beide locaties. Boeken zijn in de
loop der jaren aan vervanging toe geraakt en dat kost een hoop
geld. We hopen dat de kinderen tijdens deze actie een leuk bedrag
bij elkaar verzamelen om veel boeken te kunnen kopen.
Natuurlijk vergeten we ook niet om aan een ander te denken! Op

Sint Maarten hebben de scholen na de storm gebrek aan alles! Een deel van de opbrengst gaat
naar de scholen van Sint Maarten, zodat ook daar de kinderen weer naar school kunnen!

Op woensdag 27 september krijgen alle kinderen een sponsorbrief mee naar huis. De kinderen
proberen zoveel mogelijk sponsoren te vinden, te denken valt aan familie en vrienden. Het is niet
de bedoeling dat de kinderen bij vreemde mensen langs de deuren gaan om om geld te vragen.
Veiligheid staat voorop!
De kleuters  en groep 3 rennen twee rondjes rond de school en de groepen 4 t/m 8 vijf rondjes. We
verwachten de briefjes op maandag 2 oktober terug.

Woensdag 4 oktober start de sponsorloop op beide locaties om  11:30 uur op
het schoolplein met een warming up. Hierna lopen alle kinderen rond de school en krijgen
bij iedere ronde een stempel. Als de kinderen klaar zijn verzamelen zij zich weer bij de
groepsleerkracht en gaan terug naar het lokaal waar fris water voor ze klaar staat.

Wij verwachten u weer bij de gebruikelijke ophaalplekken om uw kind om 12.15 uur op te halen.
De kinderen krijgen dan hun briefje weer mee en mogen hun verdiensten ophalen. Wij zien de
briefjes inclusief het geld graag woensdag 11 oktober terug op school zodat we voor de vakantie
kunnen laten weten hoeveel geld er opgehaald is.
KNUTSELEN voor boeken!
Ook dit jaar worden er weer knutsels gemaakt voor boekhandel Haasbeek in de Julianastraat
waarbij we weer boekenbonnen kunnen winnen. Vorige jaren vielen alle deelnemende groepen van
De Mare in de prijzen!
Daarnaast kunnen er weer kassabonnen gespaard worden o.a. bij de Bruna. Op school kan de
kassabon waarmee een kinderboek gekocht is tijdens de kinderboekenweek ingeleverd worden bij
de groepsleerkracht. We zamelen alles in en kunnen hiermee een waardebon ophalen van 20% van
de totale waarde van de kassabonnen. Met deze bon kunnen we nieuwe boeken kopen.
Bij boekhandel Haasbeek in de Julianastraat kunnen de bonnen met de schoolnaam ingeleverd
worden in de winkel.
Wij gaan er een gruwelijk mooie en leerzame boekenweek van maken!
De leescoördinatoren,
Caroline, Christa en Annemiek

MAGNETRON GEZOCHT

De magnetron op de locatie Meteoorlaan heeft het na jaren van trouwe dienst begeven. Wie heeft
er voor ons een magnetron of nog mooier een combi-magnetron staan die niet meer gebruikt wordt?

WEEK VAN DE PAUZEHAP

8,

Van 26 september tot en met 28 september doen we
weer mee met de "Week van de pauzehap".
Dit wordt door Albert Heijn,samen met het
voedingscentrum, georganiseerd voor de groepen 5 t/m
om zo kinderen op de basisschool actief aan te zetten
tot een gezonde leefstijl.
Op De Mare worden ook de kinderen van groep 1 t/m 4
hierbij betrokken. De schoolraad zorgt (bekostigd uit de
ouderbijdrage) voor deze groepen voor druiven en
komkommers.
Tijdens deze week kunnen kinderen leren en ervaren hoe
leuk en lekker het is om te kiezen uit gezonde
tussendoortjes.

Op dinsdag krijgen de kinderen uit groep 5 t/m 8 muesli-notenbrood (en kinderen met notenallergie
een stuk roggebrood) met margarine. In groep 1 t/m 4 krijgen kinderen druiven.
Woensdag wordt er in groep 5 t/m 8 druiven en blauwe bessen uitgedeeld en in groep 1 t/m 4 op
deze niets, maar deze dag is het al fruitdag op de hele school.
Op donderdag wordt er in alle groepen stukken komkommer uitgedeeld.
U hoeft uw kind op deze dagen dus niets mee te geven, maar als u toch nog iets wilt meegeven zou
het fijn zijn als dit dan een gezonde pauzehap is.
Voor meer informatie of tips kunt u ook terecht op de site van "www.ikeethetbeter.nl

25 t/m 29 september
woensdag 4 oktober
donderdag 5 oktober
vrijdag 13 oktober
17 - 21 oktober
woensdag 25 oktober
dinsdag 5 december

week van de pauzehap
start kinderboekenweek
staking basisonderwijs - alle leerlingen zijn vrij
continurooster groep 5 t/m 8 lunch meenemen/vanaf 14.00 uur vrij
herfstvakantie
19.00 uur op de locatie Schelfhorst
Voorlichting over voortgezet onderwijs voor de ouders/verzorgers van de
groepen 7 en 8
Sinterklaasfeest - continurooster groep 1 t/m 8 - vanaf 14.00 uur vrij

