
 
 

 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief. Op het moment van schrijven loopt de 

spanning op in ons Kindcentrum. Volgende week hopen we de Sint te mogen ontvangen. 

En als hij het land heeft verlaten maken we ons op voor de Kerst. Een drukke, maar ook 

gezellige tijd van het jaar breekt aan.  

 

Dit jaar vieren we Kerst in het klein. Dat betekent dat we het voornamelijk in de klassen 

houden. U ontvangt via Parro hier later nog meer informatie over.  

 

Team De Marel    

  

Dankwoord van meester Leonard 

 

Lieve kinderen van De Marel,  

Het is al weer even geleden, maar wat was donderdag 20 oktober een 

fantastische dag. Jullie hebben er allemaal samen met de juffen en de 

meesters voor mij en Dianne een fantastisch afscheidsfeest van 

gemaakt. Het was overweldigend. Te veel om op te noemen. Heel, 

heel veel dank hiervoor. 

Ik wens jullie een heel leuke leerzame tijd en een gouden toekomst 

toe. 

 

(meester) Leonard Eversdijk. 

  

 

Jantje Beton (tussenstand)  

De Tweern kwam in september in actie voor spelen! We kunnen u vertellen dat we met 

de ‘Tikkie jij bent hem’-actie maar liefst € 687,- hebben opgehaald! De verwerking van 

de laatste machtigingen neemt veel tijd in beslag, maar het eind is in zicht.  De volledige 

opbrengst zal na verwachting begin december bekend worden gemaakt. 



 
 

 

Plezier in de buurt 

Elke donderdagmiddag wordt er in de gymzaal een sport en 

spel middag georganiseerd voor kinderen van 6 tot 12 jaar. 

Alle kinderen uit de buurt en van onze school zijn welkom. 

Deze middag wordt georganiseerd door het SMWO en het 

Cios.  

 

Hier zijn verder geen kosten aan verbonden.  Om 14:00u gelijk 

uit school starten ze met de leuke activiteiten. Tussendoor 

krijgen de kinderen nog wat te drinken en om 15:30u is het 

weer klaar. De kinderen kunnen dan weer opgehaald worden 

of zelfstandig naar huis. We hopen jullie snel een keer te zien! 

 

 

MediaMasters 2022 

MediaMasters is een spannende serious game over de kansen en gevaren van (digitale) 

media. Tijdens de Week van de Mediawijsheid streden meer dan 8.100 klassen. De strijd 

van MediaMasters was vorige week goed te merken binnen de school. We deden met 4 

groepen mee dit jaar en het waren niet alleen de kinderen die fanatiek waren! 

 

Binnen de categorie van het speciaal onderwijs heeft M7/8, de groep 

van meester Harm, juf Esther en meester Stan de tweede prijs 

gewonnen, namelijk een workshop filmen. BBS2 van juf Rosali en juf 

Kjerra behaalde de derde plaats en winnen het Mediajungle pakket. 

Ook landelijke gezien hebben we dus ruim 8000 klassen achter ons 

weten te houden! Wat een topprestatie!  

 

 

De Juf of meester ziek 

De herfst is nu echt begonnen en de snotneuzen en virussen vinden hun weg weer 

binnen de school. Helaas zijn er afgelopen weken een aantal juffen en/of meesters door 

de griep getroffen. Sommige klassen zijn hierdoor een dagje vrij geweest omdat er geen 

ververvanger beschikbaar was. 

 

We hebben binnen het kindcentrum De Marel een leerkracht “extra” rondlopen. Mocht 

er onverwachts iemand ziek zijn, dan valt deze collega in. Op het moment dat er 

meerdere collega’s ziek zijn, lukt dit soms niet meer. We gaan dan op zoek naar 

alternatieven. Kunnen we schuiven met medewerkers of wil misschien iemand een keer 

extra werken? Soms kunnen we de puzzel leggen, maar soms ook niet en moeten we 

de beslissing nemen om een groep vrij te geven.  

 

We beseffen heel goed dat u niet altijd blij zult reageren als u ’s ochtends vroeg zo’n 

berichtje ontvangt. Maar weet dat we dan echt alle opties hebben overwogen. Mocht u 

in deze situatie niet in de gelegenheid zijn om uw kind op te vangen, neemt u dan 

contact op met ons! 

 



 
 

Kwink op De Tweern 

Vanuit Kwink zijn is er weer een nieuwe 

koelkastposter en ouderbrief. De 

komende vijf lessen (10 weken) gaan we 

het hebben over fouten maken, 

onderlinge verschillen, doorzetten in 

moeilijke situaties, vriendschap 

(pestgedrag) en eerlijk zijn.  

 

 

 

Leerplicht en verlof 

Zodra een kind 5 jaar wordt en leerplichtig is krijgen ouders en scholen te maken met 

wetgeving, rechten en plichten die omschreven staan in de leerplichtwet. Er zijn strikte 

regels over verlof en vakantie die hierin vermeld staan.  

 

Er bestaan in de leerplichtwet naast deze vrije- en vakantiedagen geen extra 

snipperdagen. Er kunnen zich gedurende het schooljaar situaties voordoen, waarvoor 

u voor uw kind extra verlof (buiten de schoolvrije dagen) zou willen aanvragen. Denk 

hierbij aan verhuizing, huwelijk(sjublieum) en/of overlijden van een naaste. 

Vakanties zijn geen reden om extra verlof toe te kennen. Hier vindt controle op plaats. 

 

Deze vrijstelling moet u schriftelijk aanvragen bij ons aanvragen. Deze aanvraag doet u 

met het aanvraagformulier. Het formulier kunt bij de administratie ophalen, maar staat 

ook op onze website.  Het verlof is pas akkoord zodra u een getekend verlofformulier 

retour heeft ontvangen. 

 

Groen plein; update 

 

Afgelopen week zijn de sleuven in de 

boomstammen  gemaakt. De 

kinderen maken al volop gebruik van 

de nieuwe waterbaan! 

 

 

 

 

Kijk voor meer foto’s van de ontwikkeling van ons plein hier: 

https://www.detweern.nl/nieuws-2/groen-plein/  

 

 

 
 

Agenda  

• Vrijdag 2 december – sinterklaasviering  

• Vrijdag 23 december – alle leerlingen vrij vanaf 12:00u 

• Zaterdag 24 december 2022 t/m zondag 8 januari 2023 – Kerstvakantie 

• Maandag 9 januari 2023 – studiedag, alle kinderen vrij 

 

 

https://www.detweern.nl/nieuws-2/groen-plein/

