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Personeel
Onze onderwijsassistente Nienke van Waaij-Pont (werkzaam op de locatie Meteoorlaan) gaat
vanaf dinsdag 3 december met zwangerschapsverlof.
Nieuw gymrooster
In een vorige nieuwsbrief heeft Sandra Buiskool zich voorgesteld aan u. Vanaf 1 december gaat
zij de gymlessen verzorgen bij ons op school.
Het volgende gymrooster gaat per 1 december van start:

tijd
8.30-9.15
9.15-10.00
10.00-10.45
10.45-11.30
11.30-12.15

Meteoorlaan/woensdag
Groep 5b
Groep 3/4
Groep 7b
Groep 6 / 8
Groep 8a

tijd
8.30-9.15
9.15-10.00
10.00-10.45
10.45-11.30
13.15-14.00

Schelfhorst/vrijdag
Groep 7a
Groep 5a
Groep 4a
Groep 3a / 3b
Groep 6a

EEN SPIRAAL MET JOUW VERHAAL!
Wij (Kayleigh, Roosmarijn, Britney, Nienke, Fleur, Lindsey &
Isis) zijn 7 eerstejaars studenten commerciële economie aan de
Hogeschool Leiden. Wij hebben een sales-project waarbij we
zoveel mogelijk geld mogen ophalen voor een goed doel. Ons
goede doel is Franniez;
Franniez is een goed doel dat chronisch zieke kinderen mentale
steun geeft. De kinderen krijgen een spiraal en franniez; dit
zijn kleine treden met stickers erop. De stickers hebben een
plaatje dat uitbeeldt wat er die keer in het ziekenhuis is
gebeurd. Het is natuurlijk ook ‘leuker’ voor kinderen dat ze dit
kunnen sparen. Ze helpen het kind een plek te geven aan alles

wat er rondom zijn of haar ziekte gebeurd. Franniez laat zien hoe stoer en flink zij zijn!
Basisschool De Mare, ontzettend bedankt voor jullie bijdrage voor dit goede doel!
Schoolschaatsen
De groepen 5 t/m 8 gaan ook dit jaar weer gezellig schaatsen bij Archeon. Er wordt weer een
mooie ijsbaan neergelegd midden in het park. De oudercommissie betaalt een deel van dit uitje,
maar de vraag is of de kinderen zelf €2,50 bijdragen en dit vooraf aan de leerkracht kunnen
geven. Handschoenen zijn bij het schaatsen verplicht en als een kind zelf schaatsen heeft mogen
die mee. (geen noren!) Er komt ongetwijfeld een oproep bij u binnen om te rijden naar Archeon.

Dag

tijd

Groep

dinsdag 17 december

13.30-14.30

7a

dinsdag 8 januari

13.30-14.30

6a

woensdag 8 januari

11.00-12.00

7b

donderdag 9 januari

13.30-14.30

5a

vrijdag 10 januari

9.45-10.45

8a

vrijdag 10 januari

11.00-12.00

6/8b

vrijdag 10 januari

13.30-14.30

5b

Kerst
U ontvangt binnenkort meer informatie over kerstavond op De
Mare. Houdt u rekening met donderdagavond 19 december. Dan
vieren we Kerstmis op een bijzondere manier. Deze avond zijn
de gezinnen met één ouder/verzorger als begeleider welkom in
één van de lokalen op één van de locaties van De Mare.

AGENDA
Donderdag 5 december
Donderdagavond 19 december
Vrijdag 20 december om 12.00 uur
Maandag 6 januari
Woensdag 8 januari
Maandag 13 januari
Dinsdag 14 januari
Woensdag 15 januari

Sintviering en continurooster (dus om 14.00 uur uit)
Kerstviering
Kerstvakantie voor iedereen
De eerste schooldag van het nieuwe jaar!
“Samen in de groep” 1-2b en 1-2e
Studiedag, alle kinderen zijn vrij
MR-vergadering
“Samen in de groep” 1-2a en 1-2d

