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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van februari/maart. We hopen dat u allen heeft 

genoten van een fijne voorjaarsvakantie. De komende weken zullen in ons kindcentrum 

in het teken staan van de Kinderkunstweek. Hierover leest u verderop meer in deze 

nieuwsbrief. 

 

Veel leesplezier! 

Team De Marel  

  

Boeken, boeken, allemaal boeken! 

  

Met de NPO-gelden hebben wij onze boekenkast het 

afgelopen jaar flink uit kunnen breiden met 

spannende leesboeken, prentenboeken, educatieve 

boeken, voorleesboeken. Er is voor iedereen wel wat 

te lezen en/of te kijken.  

 

Omdat we nog genoeg ruimte over hebben op de 

boekenplanken, zijn wij nog we nog niet klaar met de 

aanschaf van nieuwe boeken. Er komt dus nog meer  

Hoe leuk is dat? Via de nieuwsbrief houden wij u graag 

op de hoogte.  

 

Verkiezingen OPR 

Er zijn ouders/verzorgers die per 1 september 2023 afscheid nemen van de OPR. 

In de bijlagen kunt u lezen hoe de verkiezingen worden uitgezet en hoe u zich kunt 

aanmelden om zich verkiesbaar te stellen! 

Onze OPR bestaat uit een betrokken groep ouders en personeelsleden! 

Meldt u zich aan?  
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Kwink  

De komende periode (januari tot en met maart) gaan we bij Kwink 

aan de slag met de volgende onderdelen: 

- Kwaliteiten van jezelf en van een ander 

- Ik ontdek de verschillen tussen jou en mij (ook thuis) 

- Ik vraag hulp als ik dat nodig heb 

- Ik kan iemand die verdrietig is op een passende manier troosten 

- Ik kan met aandacht kiezen voor mezelf en de ander  

 

 

Medezeggenschapsraad de Marel 

Op 8 februari is de MR van beide scholen weer bij elkaar gekomen als MR de Marel. 

Hierbij is het leerlingaantal, groene schoolplein, nieuwe onderwijsperspectief en zijn 

de nieuwe CITO toetsen besproken. Het jaarplan van de Marel is doorgenomen en 

wordt voorgelegd aan het bestuur. Ook is er voor komend schooljaar 2023-2024 een 

aangepaste vakantieregeling binnen de provincie Zeeland. De datums op de website 

zijn dus leidend.  

 

Kinderkunstweek 

Op 15 maart starten we binnen ons Kindcentrum met de Kinderkunstweek maar ook 

vanaf volgende week is er al het één en ander te beleven op De Marel. Deze 

kinderkunst loopt door tot en met donderdag 30 maart en zal dan groots worden 

afgesloten.  

 

Het thema dit jaar is “Van druppel tot Tsunami - Water in de Kunst.” 

 

Op  donderdag 30 maart tussen 17:00-19:00 uur  

is iedereen van harte welkom om al het moois te 

komen bekijken in de verschillende groepen.  

Naast de tentoongestelde kunstwerken zullen er 

lekker versnaperingen te koop zijn, er is een leuk 

speurtocht door de school, verkopen we “nieuwe” 

kinder- en regenkleding (gedoneerd door 

Jeremiasse, nu fietsvoordeelshop in Goes), is er 

een echte Kunstveiling georganiseerd met werk 

van onze Marelleerlingen én hebben we een (bijna) 

altijd prijzenspel.  

 

We hopen u dan ook allemaal te zien!! (ouders/verzorgers/broertjes/zusjes/opa’s en oma’s/buurman en 

buurvrouw/enz.)  

 

U ontvangt in de week van 15 maart nog een officiële uitnodiging. 
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Geleende kleren 

Een ‘ongelukje’ zit in een klein hoekje. Mocht uw zoon/dochter op een dag 

verschoning nodig hebben, dan hebben we op ons Kindcentrum een voorraad 

kleding, waaruit we iets kunnen pakken.  

 

We willen u vragen deze kleding thuis even te wassen en dan schoon weer mee terug 

te geven, zodat we deze weer opnieuw kunnen gebruiken. Dank u wel alvast. 

 

Dat geldt ook voor kleding die ‘geleend’ wordt als uw zoon/dochter zijn/haar 

gymkleren is vergeten. Na de gymles gaat de gedragen kleding mee naar huis en we 

hopen deze dan weer snel schoon terug te ontvangen. Dank u wel alvast. 

 

 Agenda  

• Woensdag 15 t/m donderdag 30 maart: Kinderkunstweek 

• Donderdag 30 maart: afsluiting Kinderkunstweek van 17.00 - 19.00 uur   

• Donderdag 6 april: studiedag, alle leerlingen vrij 

• Vrijdag 7 t/m maandag 10 april: vrij i.v.m. Pasen 

• Vrijdag 21 april: Koningsspelen 

• 22 april t/m 7 mei 2023: meivakantie  

 

 

 

 

 


