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Vanuit het team
We zijn van start!
De eerste week zit er bijna op en als team
Mariënborn blikken we terug op een goede
start. In deze brief veel informatie over wat
jullie de komende weken te wachten staat.
Veel leesplezier!
Startgesprekken groep 3 t/m 8
Nieuw dit schooljaar zijn de startgesprekken.
Als team denken wij dat een gesprek aan het
begin van het schooljaar kan bijdragen aan een
goede samenwerking tussen ouders en school.
De volgende kernwaarden staan hierin
centraal:
-Gelijkwaardigheid
-Samen verantwoordelijk
-Verantwoordelijk voor elkaar
Voorheen planden we de 15-minuten
gesprekken in november en april. We zijn van
mening dat een andere gesprekscyclus zorgt
voor een betere overdracht. En dit komt weer
ten goede aan de kinderen!
Na de startgesprekken zijn er weer 15-minuten
gesprekken in februari. Aan het eind van het
schooljaar is er een laatste gespreksronde..
Deze is dan op aanvraag van ouder of
leerkracht. Met de komst van het startgesprek
verdwijnt de informatieavond voor de groepen 3
t/m 8. Dit vanwege het feit dat de opkomst in
sommige groepen laag is en om balans
werkdruk-werkplezier in evenwicht te houden.
Wanneer zijn de startgesprekken:
-Eerste ronde, woensdag 5 september,
-tweede ronde, dinsdag 11 september.

Informatieavond groep 1-2
Op woensdag 5 september is de
informatieavond voor groep 1-2. We starten
deze avond om 19.30 uur. We hopen jullie
allemaal te zien! (Als je ook een startgesprek
moet plannen in groep 4, 6,7 of 8, let dan even op
de tijd!)
De eerste 15-minutengesprekken voor groep 12 staan gepland op donderdag 1 en dinsdag 6
november. Tegen die tijd worden jullie
uitgenodigd om je weer in te schrijven via een
DigiDuif.
Schoolgids
De schoolgids is in-de-maak. In de kalender
van de schoolgids staan weer allerlei
belangrijke zaken zoals: gespreksmomenten,
studiedagen, vakanties etc. Verwachting is dat
de gids half september klaar is.
Airborne
Op zondag 23 september vindt de Airborne
herdenking plaats. Zoveel mogelijk kinderen uit
de groepen 5 t/m 8 worden verwacht. De
kinderen kunnen zich opgeven door hun naam
op te schrijven op een lijst die bij de klas hangt.
Graag vóór woensdag 5 september opgeven.
Over de definitieve afspraken rond het
bloemleggen ontvangen jullie nog informatie

Let op!: De eerste ronde voor groep 3 en 5 is op
dinsdag 4 september. Dit i.v.m. de studie van

meester Tim en juf Afra . Inschrijven kan vanaf
woensdagmiddag 29 augustus, 14.00 uur.
Hiervan worden jullie op de hoogte gesteld
middels een DigiDuif.
De kinderen van de groepen 6,7 en 8 mogen
aanwezig zijn bij het startgesprek. Het mag, dus
moet niet. Het is aan jullie als ouders om te
overwegen wat wenselijk is.

rond 18 september. Er wordt vanuit gegaan dat
elk kind drie graven verzorgd . Dit aantal kan
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nog wijzigen naar twee i.v.m. het aantal
aanmeldingen.
Alvast bedankt voor jullie medewerking !
Vossen gevraagd
Op 5 september organiseert de AC een
vossenjacht samen met de leerkrachten.
Hiervoor zijn we nog op zoek naar ouders die
een groepje willen begeleiden of vos willen zijn.
Aanmelden hiervoor kan via de inschrijflijsten
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Ronde 1 startgesprekken
Gr.3 en 5
Informatie avond groep ½
Ronde 1 startgesprekken
Gr. 4,6,7 en 8
Groep 1 t/m 8 vrij
Groep 1t/m 4 vrij
Ronde 2 startgesprekken
Gr. 3,4,5,6,7 en 8

die bij de deur van de lokalen hangen of
via ac.demarienborn@debasisfluvius.nl

Samen1School
Vanaf maandag 27 augustus starten we weer
met het uitdelen van Goedoe’s. 6 Weken lang
kunnen de kinderen deze verdienen. In de
eerste week staat “We zijn rustig op de gang”
centraal. Achtereenvolgens komen de volgende
‘regels’ aan de orde:
-Als jij zegt stop! dan houd ik op
-We luisteren naar elkaar
-Alles wat ik zelf kan, los ik zelf op
-Eerst denken dan doen
-We zorgen voor elkaar en alles om ons heen.
Maandag maken we er met de kinderen een
feestje van! Als team organiseren we een
bijeenkomst in hal met zang, muziek en
toneelspel…….!
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