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Kerst op De Mare
Waar we graag het kerstfeest op de gewone manier, zoals andere jaren,
hadden willen vieren, moeten we ook dit feest op een andere wijze vorm
gaan geven. Met het aantal positief geteste mensen is het niet verstandig
om het feest in de avond te vieren. Er komen dan te veel
verkeersbewegingen en ook als we spreiden in het halen en brengen van
groepen, wordt het te druk bij de hekken in het donker.
Daarom zullen we kerst donderdag 17 december overdag in de klas gaan
vieren Deze dag is er een continurooster. Alle kinderen zijn dan om
14.00 uur uit.
Kerstactie voor de voedselbank
In de gemeente Alphen a/d Rijn maken zo'n 200 gezinnen gebruik van de
voedselbank.
Het zou leuk zijn als deze gezinnen met de kerst iets extra's op tafel
kunnen zetten.
Vanwege corona ontvangt de voedselbank minder producten dan normaal.
Juist nu is onze hulp dus onmisbaar!
In iedere klas komt een krat te staan. Daarin kunnen van 7 tot 11 december
producten verzameld worden. Denk hierbij aan lang houdbare producten
zoals, houdbare melk, pastasaus, aardappelpuree, rijst, thee, etc. Helpen
jullie mee met het inzamelen van producten voor deze gezinnen?
Maar….op de Meteoorlaan hebben we, helaas, wat last van muizen( we doen er alles aan om
hiervan af te komen). De producten die we daar inzamelen moeten in blik of glas zitten of niet
eetbaar zijn zoals tandpasta en zeep.

Veiligheidszone Meteoorlaan
We zijn heel blij dat er bij de Meteoorlaan een zogenoemde
verkeersveiligheid zone komt. Het verkeer rijdt hard langs de school
en dat maakt het oversteken soms erg lastig en kan ook wel
gevaarlijk zijn. De Mare komt in aanmerking voor een subsidie om
dit te realiseren, doordat we met een aantal verkeersprogramma’s
(o.a. de Streetwise Lessen) meedoen en omdat de locatie
Meteoorlaan aan een doorgaande weg ligt.
Maandag 14 december gaat de aannemer aan de slag met het
plaatsen van de paars-gele hekjes om te voorkomen dat er op de

stoep wordt geparkeerd. Ook komen er octopussen om zichtbaar te maken dat er kinderen
kunnen oversteken, op de weg wordt “schoolzone” zichtbaar en de oversteekplekken worden
vergroot.
De aannemer denkt 3 dagen bezig te zijn en dit kan overlast geven met brengen en halen.
Sowieso wordt het nu moeilijker om uw kind aan de kant van de Meteoorlaan met de auto te
brengen. Advies is om uw auto aan de zijkant van de school te parkeren.
Coronasubsidie
We hebben nog een subsidie gekregen, namelijk een subsidie
die beschikbaar is gesteld voor ondersteuningsprogramma’s
vanwege de corona crisis. Kinderen die in het laatste deel
van vorig schooljaar op een of meerdere vakken minder zijn
gegroeid dan we hadden gehoopt, mogen aan dit programma
deelnemen. Tot aan de zomervakantie wordt er aan iedere
groep een leerkracht of onderwijsassistent voor een paar uur
per week gekoppeld om zo een aantal leerlingen uit die
groep te helpen met taal, lezen, rekenen of de
woordenschat. Juf Daniëlla, Judith, Henny en Lauriènne zijn bekende namen en zij nemen een
aantal uren voor hun rekening. Verder zijn er hiervoor ook nieuwe collega’s aangenomen: Nini
van Sloten (zij is een aantal jaar geleden als IB'er werkzaam geweest op De Mare en werkt nu in
de taalklas), Jolanda do Nascimento Felix (zij werkt als taalhulp bij de taalklas) en Mandy
Hulscher (zij heeft als student stage gelopen op De Mare). We zijn heel blij dat we al deze
collega’s hebben gevonden en dat we d.m.v. deze subsidie kinderen nog meer ondersteuning
kunnen bieden!
Belangrijke data:
Maandag 14 december
Donderdag 17 december
Vrijdag 18 december
8-12 februari
12 februari
15-19 februari

Start werkzaamheden Veiligheidszone Meteoorlaan
Continurooster
Om 12.00 uur begint de kerstvakantie
Definitief adviesgesprekken groep 8
Portfolio/rapport groep 1-7 mee naar huis
Voortgangsgesprekken groep 1-7

