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WAAR GAAT HET OVER

De agenda
Nieuws van Taal/leescoordinatoren
Formatie 2022-2023

Vakanties & Vrije dagen
Terugblik op de Ouderavond
Lunch: wat wordt er meegegeven?
Nieuwe leerling?

LEESBINGO
AGENDA

Voor de meivakantie hebben de kinderen uit groepen 3,4 en 5 een leesbingokaart
meegekregen. We hopen dat jullie ook weer hebben meegedaan met de Lente
Lees Bingo en de volle kaart bij de kinderboekwinkel in Arnhem hebben ingeleverd.
Je hebt dan een leuke beloning gekregen en bovendien maak je kans op de
hoofdprijs: een boek naar keuze! Wie weet win jij die wel!

ACTIE MEIJER & SIEGERS
Het is alweer even geleden, maar de fantastische actie van Meijer & Siegers tijdens
de kinderboekenweek, heeft ons een leuke boekenbon opgeleverd. We mochten
voor € 64,- kinderboeken kopen voor de schoolbibliotheek. Dank aan iedereen die
heeft mee gespaard!
De boeken zijn inmiddels gekocht en komen snel in de schoolbibliotheek.
Zo hebben we de Dappere Ridster, mijn schaduw is roze en kriebels in je buik
gekocht. Boeken die gaan over anders zijn.
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Pinksteren
Kamp Groepen 8

maandag 6 juni
woe 8 juni t /m vrij 10 juni

MR

woensdag 15 juni

Studiedag Gr 1 t/m 4

donderdag 23 juni

Musicalmarkt

woensdag 22 juni

Studiedag voor de hele school

vrijdag 24 juni

Wereldmodderdag

woensdag 29 juni

Musical groepen 8

woe 29 juni + do 30 juni

Rapport 2 mee

donderdag 30 juni
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FORMATIE 2022 - 2023
Hierbij wil ik de eerste informatie geven over de formatie voor het komend
schooljaar. Ieder jaar weer is het een puzzel om de groepssamenstelling rond te
krijgen. We moeten rekening houden met de beschikbare inzetbaarheid van
leerkrachten, het tussentijdse verloop van kinderen, mobiliteit van leerkrachten en
de prognoses van de instroom gedurende het schooljaar. Daarnaast houden we
natuurlijk ook rekening met de verschillende ontwikkelingen op onze school en
welke inzetbaarheid daarbij past. Denkt u hierbij aan groei van klassen en
bijvoorbeeld aan een bepaalde mate van zorg in klassen.
De formatie wordt ieder jaar aan de MR voorgelegd voordat deze definitief wordt
vastgesteld.
Dinsdag 24 mei jl. hebben wij met het team een eerste formatiebespreking gehad
en de eerste contouren zijn ingevuld voor de nieuwe groepen voor aankomend
schooljaar. Woensdag 8 juni gaan we hier een vervolg aan geven. Zodra de
formatie bekend is dan zullen wij deze direct met u delen uiteraard.

VAKANTIES & VRIJE DAGEN
Studiedag PPO de Link (voor de hele school)
woensdag 5 oktober 2022
Herfstvakantie
24 oktober 2022 t/m 28 oktober 2022
Studiedag Gr.1 t/m 4
maandag 21 november
Studiedag voor de hele school
dinsdag 6 december
Kerstvakantie

NIEUWE LEERLING?
In de afgelopen periode zijn er een aantal groepen gegroeid. Dertig kinderen in
één klas is het maximaal aantal kinderen op Marlijn. De communicatie over de
aanvang van nieuwe kinderen verdiend in de afgelopen periode geen
schoonheidsprijs. We hebben de kinderen in de betreffende groep wel elke keer
betrokken, maar u niet. Vanaf heden zullen we ouders van de betreffende groep
een bericht sturen wanneer er een nieuw kind in een groep komt. Hetzij de
leerkracht of ik zal voortaan een bericht aan u sturen.

26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Studiedag voor de hele school
vrijdag 17 februari
Voorjaarsvakantie
20 februari 2023 t/m 24 februari 2023
Studiedag Gr.1 t/m 4
woensdag 22 maart

TERUGBLIK OUDERAVOND
Afgelopen dinsdagavond 17 mei jl. ontvingen wij ongeveer 60 enthousiaste ouders
voor de 10 verschillende workshops in de school. Wat was het ontzettend leuk om
u weer in de school te zien. Alle leerkrachten vertelde enorm trots over onze
school en over de huidige ontwikkelingen op onze school. Nadien hebben we nog
gezellig informeel met elkaar geborreld. Wij en ik hoop u ook kijken terug op een
geslaagde avond! Denkt u nu wat jammer dat ik dit heb gemist? Start nieuwe
schooljaar komt er weer een nieuwe ouderavond. We zullen ervoor zorgen dat we
dit goed onder de aandacht gaan brengen.

Studiedag voor de hele school
donderdag 6 april
Goede vrijdag
vrijdag 7 april 2023
Pasen
maandag 10 april 2023
Meivakantie

LUNCH; WAT WORDT ER
MEEGEGEVEN?

24 april 2023 t/m 5 mei 2023

Wij merken dat er steeds meer voor bij de lunch snoep(jes) worden meegegeven.
Wij zouden u willen vragen (ook in het kader van de Gezonde School) om hier
rekening mee te houden. Wellicht kunt u dit vervangen voor iets anders lekkers?

18 en 19 mei 2023

Hemelvaart

Pinksteren
maandag 29 mei 2023

VERKEERSVEILIGHEID
RONDOM DE MARLIJN
Momenteel spannen de MR van de Marlijn en de MR van de Marienbörn zich beiden
in om te kijken of ze in gezamenlijkheid met de gemeente de verkeersveiligheid
rondom beide scholen kunnen gaan verbeteren. Vanuit de MR van de Marlijn zal hier
binnenkort een update over komen. Tot die tijd vragen wij u om bij het brengen &
halen van uw kind(eren) rekening te houden met elkaar. Of u nu met de fiets, de
auto of te voet naar school toe komt. Laten we in de van Spaenweg rustig rijden en
goed opletten op elkaar en alleen parkeren op de plekken die daarvoor bedoeld zijn.
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Studiedag Gr. 1 t/m 4
vrijdag 9 juni 2023
Studiedag voor de hele school
maandag 12 juni 2023
Zomervakantie
17 juli t/m 25 augustus 2023
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