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Agenda 

 
Nieuws vanuit school 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 

  

Wat fijn dat we na de voorjaarsvakantie weer ouders maar ook andere partijen in de school mogen 

ontvangen.  

De afspraken over halen en brengen zijn als volgt:  

’s Morgens komen de kinderen alleen de school binnen en ’s middags is de school vanaf 14.10 open 

en kunt u uw kind(eren) in de Kwint ophalen.  

We merken dat we als team ook weer even moeten wennen aan deze situatie, maar na een paar 

dagen gaat het steeds beter.  

 

Door deze versoepelingen hebben we deze week al diverse externen op bezoek gehad, waaronder 

een gastles van iemand van de bibliotheek en deze ochtend hadden we zelfs het leerorkest op 

bezoek voor groep 5 t/m 8. Kinderen van groep 5 tot en met 8 kunnen de aankomende weken 

kennismaken met een instrument naar keuze.  

3 maart tot en met 10 maart  Ouder - kind gesprekken 

7 en 8 maart     Oud papier     

11 maart     Rapport mee 

14 maart     Studiedag; kinderen vrij 

30 maart    Afsluiting thema Jeelo voor ouder(s)/ verzorger(s) 

 

4 en 5 april     Oud papier 

15 april     Goede Vrijdag; kinderen vrij 

18 april     2e Paasdag; kinderen vrij 

19 april     Studiedag; kinderen vrij 

22 april     Koningsspelen 

27 april     Koningsdag; kinderen vrij 
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In deze brief vindt u ook een brief vanuit de besturen de Mare en Mijnplein waarin u als ouder/ 

verzorger heel erg bedankt wordt voor uw flexibiliteit en begrip in de periode van corona. Wij 

beseffen ons dat, in de tijd van quarantaine en het thuisonderwijs er een groot beroep is gedaan op 

u als ouder/ verzorger. Als school zijn wij heel blij dat er vanuit de ouder(s)/ verzorger(s) zoveel 

medewerking is geweest. Bedankt!   

Trots op 

We zijn heel trots op onze leerling Nagahm Tnish. Nadat ze voorleeskampioen is geworden in de 

gemeente Raalte, is zij doorgedrongen naar de kwartfinales van de provincie Overijssel.  

Gisterenavond heeft zij in Ommen deelgenomen aan de halve finales van de provincie Overijssel. 

Helaas heeft het haar geen finaleplaats opgeleverd, maar we zijn super trots dat Nagahm zover is 

gekomen.  
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Jeelo: “Inrichting van je eigen omgeving” 

Waarom dit project? 

We wonen met veel mensen in een klein land. Grond is schaars. Hoe was dat vroeger en hoe is dat nu?  

Hoe gaan we zorgvuldig en slim met onze ruimte om? Wie is daar verantwoordelijk voor? 

De een wil immers een parkeerplaats en de ander een stoep om op te spelen.  

We willen graag veel voorzieningen, omdat die bijdragen aan ons welzijn. 

Het doel van dit project is dat leerlingen respect krijgen voor hun omgeving en begrijpen dat iedereen  

andere belangen heeft. En dat het een hele kunst is om met ieders wensen rekening te houden.  

Leerlingen leren dat ze daar hun steentje aan kunnen bijdragen. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk. 

 

Schoolbreed openen we dit thema door alle kinderen hun eigen “droom”-schoolplein te laten 

ontwerpen. 

In groep  1-2 : leren we in welke wijk we wonen, in welke straat en in welk huis.. 

In groep 3-4 : hebben we veel aandacht voor het schoonhouden van onze directe omgeving en 

                       verdiepen we ons in de ‘plastic soep’ .  

                       We duiken letterlijk onder in onze onderzeeërs…… 

In groep 5-6 : ontwerp van het schoolplein en deze in het klein maken. 

                       Het verkennen van de route van huis naar school 

In groep 7-8 : gaan we het ontstaan en de inrichting van dorpen en steden onderzoeken.  

                       En gaan we in samenwerking met de gemeente een stuk braakliggend 

                       terrein invulling geven. 

Op 30 maart 2022 worden alle ouders/verzorgers uitgenodigd voor de tentoonstelling op school. 

Hierover ontvangt u later nog bericht! Maar noteer de datum alvast in uw agenda!!! 

 

Schoolreis 

Yes, het kan weer!  Op dit moment wordt er druk gewerkt aan het organiseren van een schoolreis 

voor groep 1 tot en met 7. Zoals het er nu naar uitziet gaan we met zijn allen naar 1 locatie. Zodra 

er meer bekend is, ook ten aanzien van de kosten, wordt u geïnformeerd.  

De datum is al wel bekend: donderdag 16 juni! 

Groep 8 gaat dit schooljaar, als afsluiting, op kamp.  

 

Buitenspeelgoed 
Jaarlijks ontvangen we als school van de oudervereniging een bedrag die we in kunnen zetten voor 

materiaal en/ of activiteiten. De leerlingenraad heeft aangegeven dat er dringend behoefte is aan 

nieuw buitenspeelmateriaal. Inmiddels zijn er diverse ballen, tennisrackets, springtouwen 

aangeschaft, voor alle groepen, waar de kinderen mee kunnen spelen.  

Namens alle kinderen: “Bedankt oudervereniging!” 
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Ouderbijdrage leerjaar 2021-2022 

Beste ouders/verzorgers, 

Hier een herinnering voor de Vrijwillige Ouderbijdrage van het schooljaar 2021-2022. Ik vraag u, 

wanneer u dit nog niet heeft gedaan, alsnog om de Ouderbijdrage van uw kinderen te voldoen. 

Deze Ouderbijdrage zorgt er voor om het mogelijk te maken om alle activiteiten voort te kunnen 

zetten die de OuderVereniging (OV) organiseert óók in en na de Corona-periode, wat ook een rare en 

nare periode voor de kinderen is geweest. Maar de inkomsten raken achter en het wordt steeds lastiger 

om de leuke dingen voor de kinderen te organiseren. Om dit toch te kunnen blijven doen vragen wij 

u nadrukkelijk om deze bijdrage te voldoen. 

Wij vragen u de ouderbijdrage van €20,- per leerling per schooljaar over maken op onderstaande 

rekeningnummer. 

U kunt dit bedrag over maken op rekeningnummer NL72 RABO 0354557815 t.a.v. OV Brede School 

Kwintijn o.v.v. de na(a)m(en) en klas(sen) van uw kind(eren). 

Bij vragen kunt u de penningmeester altijd ook mailen: mario@berendijk.com  

 
 

Met vriendelijke groet, namens de oudervereniging,  

                                          

Mario Berendijk  ( penningmeester) 

  

Datum volgende nieuwsbrief:   

7 april 2022 
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Dank voor uw steun. 
 
 
Raalte/Olst-Wijhe, 28 februari 2022 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Door de laatste versoepelingen van de coronamaatregelen is ook het schoolleven bijna weer terug zoals het voor de 
coronapandemie was. Voor onze leerlingen, voor de ouders en onze medewerkers betekent het dat de school een veilige 
plek is waar samenleven en leren weer mogelijk is. 
Zijn we er dan helemaal? Nee, een aantal maatregelen zullen voorlopig nog blijven bestaan, het virus is (nog) niet weg. 
Daarom adviseert de overheid: 

✓ Zorg voor voldoende frisse lucht. 
✓ Draag een mondkapje waar het moet, en waar het druk is. Ook buiten. 
✓ Klachten? Blijf thuis en doe direct een test. 
✓ Was vaak uw handen. 
✓ Bescherm uzelf met een coronavaccinatie. 

En in onze scholen blijven we hier ook op letten. 
 
In veel scholen zijn in de afgelopen maanden lessen uitgevallen door besmettingen en het gebrek aan leerkrachten. Onze 
directeuren hebben met veel creativiteit en met de medewerking van de leerkrachten ervoor gezorgd om klassen zoveel en 
zo vaak mogelijk fysiek onderwijs te geven. Dat lukte niet altijd en het gevolg was dat kinderen thuis moesten blijven. Voor u 
was dat ook steeds afwachten, de ouderapp goed volgen en tijdig ‘achtervang’ regelen in verband met uw eigen werk.  
Wij willen u danken voor alle geduld, steun en begrip dat er steeds is geweest. Dit zorgde ervoor dat onze medewerkers zich 
gesteund voelden, directeuren wisten dat er draagvlak was en dat school en ouders steeds samen werkten aan goede 
oplossingen. En ja: het virus is niet weg en daarmee blijven de risico’s bestaan. Toch vonden we dit een goed moment om die 
waardering aan u te vertellen. 
 
Via de school zult u horen welke activiteiten weer ‘live’ worden georganiseerd en ook in welke situaties de school nog 
voorzorgsmaatregelen aanhoudt.  
 
Wij hopen u zo voldoende te hebben ingelicht en danken u voor uw medewerking. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 Maarten Bauer & Bart de Grunt Marlous Siemelink-Amse 

 

 

 College van bestuur 

 Stichting mijnplein 

College van bestuur 

Stichting De Mare 

 

 

 

 


