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Inschrijven voortgangsgesprekken
U krijgt voortaan via Parro de mogelijkheid om in te schrijven voor de oudervertelgesprekken en
de voortgangsgesprekken. De bedoeling was om op donderdagmiddag 7 november gezinnen met
meerdere kinderen in te laten schrijven en vrijdagmiddag 8 november staat de inschrijving open
voor iedereen. Vrijdag 15 november sluit de inschrijvingstermijn.
Hulp gevraagd
Regelmatig plaatsen we een oproep voor ouderhulp, bijvoorbeeld voor de
begeleiding naar een excursie, organisatie bij feesten of hulp bij de TSO. Dit
keer doen we een dringende oproep om onze luizen-pluis-groep op de locatie
Schelfhorst uit te kunnen breiden.
Hoofdluis komt ook bij ons op school voor. We proberen hier zo goed mogelijk
op te anticiperen door na elke schoolvakantie de kinderen te controleren op
luizen en neten. Helaas wordt de luizen-pluis-groep steeds kleiner, daarom zijn
we hard op zoek naar extra mensen. Ben je in de gelegenheid om op de
woensdagen na de vakanties van 8.30 uur tot 9.15 uur een handje te helpen,
meld je dan aan bij de groepsleerkracht of bij Mariska van Klaveren.
Voorstellen van studenten op De Mare
Op De Mare lopen momenteel 10 studenten stage. Een deel van deze studenten doet de PABO en
een deel volgt de opleiding voor onderwijsassistent. In deze nieuwsbrief stelt een aantal van
deze studenten zich voor.
Hallo allemaal, Wellicht heeft u me al een keer gezien, maar via deze weg wil ik me
even voorstellen. Ik ben Ramona de Wit, 25 jaar oud en woonachtig in Boskoop. In
mijn vrije tijd ben ik supporter van Feyenoord, doe ik vrijwilligerswerk voor de
Waddinxveense Reddingsbrigade, ik fitness een paar keer in de week en ik vind het
leuk om hard te lopen. Ik heb een diploma tot onderwijsassistent en ik ben nu bezig
met de pabo. Ik zit in mijn 3de jaar op de Marnix Academie in Utrecht. Elke
woensdag en donderdag ben ik te vinden in groep 4 bij juffrouw Doycke. Ik hoop op
een leerzaam jaar hier op basisschool De Mare. Loop (na schooltijd) gerust even
binnen voor een verdere kennismaking.

Mijn naam is Denise Jasperse, ik ben 17 jaar oud en ik woon in Bodegraven.
Ik volg de opleiding onderwijsassistent en ik zit nu in leerjaar 2. Tijdens mijn eerste jaar
heb ik stage gelopen in groep 2/3.Ik loop dit schooljaar stage op de donderdagen en de
vrijdagen in groep 7. Ik ben enthousiast en heb er heel veel zin in.
Op de maandagen, dinsdagen en woensdagen ga ik zelf naar school.

Mijn naam is Safina Rooswinkel en ik volg de opleiding tot onderwijsassistent op het MBO
Rijnland.
Ik zit nu in het derde jaar van mijn opleiding.
Dit schooljaar loop ik stage in groep 2/3 bij juf Marijn.
Elke dinsdag en woensdag ben ik aanwezig in de klas. Vanaf februari kom ik ook op de
maandag stage lopen. Ik heb er veel zin in het schooljaar! Groetjes,Juf Safina

Ik ben Ellis van Rijn. Ik volg de opleiding onderwijsassistent op het MBORijnland in Alphen
a/d Rijn. Ik heb vorig jaar stage gelopen in groep 5A en ik loop dit jaar stage in groep 3A
op locatie de schelfhorst. Jullie kunnen mij tegenkomen op maandag en dinsdag. Ik vind
het werken met kinderen heel leuk en daarom wil ik in september gaan starten met de
PABO.

Beste ouders van groep 1-2D,
De meesten van jullie hebben mij al gezien maar bij deze toch nog een korte introductie
van mezelf.
Ik ben Maarten, 19 jaar en ik ben dit jaar begonnen aan de PABO op de Marnix Academie
in Utrecht. De eerste helft van dit schooljaar zal ik op donderdag/vrijdag stagelopen bij juf
Marinke. Tot nu toe bevalt het erg goed in de klas en op de school zelf. Naast dat ik erg
veel verwacht te leren dit eerste half jaar hoop ik natuurlijk ook een goede indruk achter te
laten op de kinderen. Groeten en tot ziens in de klas, Maarten

Mijn naam is Rowan Zijlstra en ik zit in het eerste jaar van de PABO op de Marnix
academie in Utrecht. Het eerste half jaar van mijn stage ben ik elke donderdag te vinden in
groep 1-2A. En soms een hele week! Ik woon zelf in Woerden. In Woerden werk ik bij de
McDonald’s en ben ik leiding op Scouting. Ik doe deze stage met veel plezier en merk dat
de kinderen en ik elkaar goed hebben leren kennen, mijn afgelopen stageweek.

Hallo, Mijn naam is Mandy Hulscher. Dit schooljaar loop ik stage in groep 6A bij juf
Marjolijn in de klas. Ik ben aanwezig op dinsdag en woensdag. Vanaf februari komt de
maandag erbij. De school waar ik op zit is het MBO Rijnland en ik doe de opleiding tot
onderwijsassistent. Momenteel zit ik in mijn derde en laatste jaar. Na dit jaar ben ik van
plan om naar de pabo te gaan om echt een juf te worden. Ik kijk er erg naar uit om dit jaar
stage te lopen op De Mare!

Mijn naam is Jelle van der Laan en ben 17 jaar oud. Ik volg nu de opleiding onderwijsassistent en zit in
mijn 2e leerjaar. Mijn hobby is voetbal en beoefen dat 3 keer in de week bij VV Woubrugge in de JO19-1.
Naast voetbal hou ik ook heel erg van Netflix en dan vooral series. Ook werk ik bij de MacDonalds in het
centrum hier in Alphen, en doe dat met veel plezier.
Nou dit ben ik in het kort!

Van de TSO
Beste ouders, verzorgers en leerlingen,
Een bericht van de TSO-krachten.
Terwijl u kind(eren) elke middag een boterham nuttigen bij ons in de TSO, gebeurt er een hoop
achter de schermen.
Zo zijn we de afgelopen vijf jaar alleen maar gegroeid en blijven we wekelijks groeien. Wat
betekent dat er elke dag meer leerlingen hun boterhammen bij ons nuttigen. Voor de
TSO-krachten is dit elke dag hard werken en vooral een hele taak om elke
leerling de juiste lunch te laten eten (graag trommel/beker of pakje van
naam voorzien). Als de leerlingen met volle buikjes en nieuwe energie naar
de klas gaan, geeft dit een hoop voldoening en kijken we als TSO-team uit
naar de volgende keer dat jullie kind(eren) een boterham bij ons komen
eten!
Wist u dat:
* De locatie Schelfhorst op dinsdag en donderdag uit 3 groepen bestaat (groep 1/ 2, groep 3/ 4
en groep 5/6/ 7), dit is omdat deze dagen veel leerlingen gebruik maken van de TSO. Er worden
dan meerdere pleinen gebruikt om buiten te kunnen spelen. Zo zijn de groepen kleiner en
hebben de leerlingen meer (speel)ruimte. Door deze verdeling worden alle schoolpleinen tot
13.05 uur (tot pleinwacht komt) in gebruik genomen door deze leerlingen. Het zou fijn zijn als
ouders/verzorgers en andere leerlingen dan niet het schoolplein betreden, om zo het overzicht
te kunnen bewaren.
* Veel leerlingen hun pakje/beker of broodtrommel in de koelkast zetten zonder dat hun naam
erop staat. Het daarom een hele puzzel is om uit te zoeken van wie wat is.
* Iedereen aan het einde van de TSO een koekje of een stukje fruit krijgt. Leerlingen die
snoep/chips of chocolade meenemen dit thuis mogen opeten en dat ook traktaties mee naar huis
gaan.
* Iedere TSO-dag tot 9.00 uur uw kind(eren) kan aan- of afmelden voor de desbetreffende
TSO-dag. Aan- of afmeldingen na 9.15 uur niet meer verwerkt worden. Het niet tijdig aan- of
afmelden extra kosten met zich meebrengt?
* De locatie Meteoorlaan tegenwoordig op het Leerplein eet en dat hier extra krukken nodig zijn,
zodat iedereen kan zitten.

Jubileumfeest
Het lijkt alweer een hele tijd geleden dat we met elkaar feest hebben gevierd. Maar bijna
dagelijks denken we er nog aan terug. Het was echt feest!!
Naast het feest is er ook de actie geweest met de verkoop van de broodjes. Ondertussen zijn de
laatste rekeningen binnen en kunnen we de balans opmaken.
Uiteindelijk is er netto €2500,00 over van het feest. We gaan binnen school bespreken hoe we
dit geld gaan besteden.
Wel hebben we besloten om een goed doel te
sponsoren, omdat er best een groot bedrag is
opgehaald. We gaan de stichting Franniez steunen
met een bedrag van €250,--.
Isis Bok, een oud-leerling van de Mare, zet zich in
voor deze organisatie en wij willen haar graag een
steuntje in de rug geven op deze manier.
AGENDA

Dinsdag 12 november, MR-vergadering.
Maandag 18 t/m vrijdag 22 november 10 minutengesprekken
Donderdag 5 december Sint viering en continurooster
Donderdagavond 19 december Kerstviering
Vrijdag 20 december om 12.00 uur Kerstvakantie voor iedereen

