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Agenda

Bankje in Engeland We zoeken nog 2 ouders!
Drie ouders hebben zich al aangemeld, fijn! 
Maar we zijn nog steeds opzoek naar 2 enthousiaste ouders die
willen aansluiten bij het eerste klankbordoverleg (28 november
16.00). Dit omdat wij het belangrijk vinden om met ouders in gesprek
te blijven en omdat we al onze onderwijsontwikkelingen willen
toetsen aan de realiteit. En dit willen we doen middels
klankbordsessies. Hierbij zijn iedere keer twee teamleden en 4
ouders aanwezig. Bij de eerste sessie zullen juf Ivonne en juf Lisette
aansluiten. De onderwerpen wisselen iedere keer af en we willen
aanzetten tot creatief denken (out of the box). Zo kunnen we het
hebben over de verkeersveiligheid rondom de school, maar ook over
de missie en visie van de school. We willen graag dat ouders
meedenken, ouders kunnen niet meebeslissen. Je kan je opgeven
door een mail te sturen naar info@demarlijn.nl  
De onderwerpen worden door de klankbordgroep zelf of het
team/de directie vastgesteld.

Bank in Engeland opgedragen aan bloemenkinderen: ‘Omdat ze onze
gevallenen blijven herdenken’. 

 
Bij de kerk in de Engelse plaats waar vandaan de Britse militairen in

september 1944 naar Arnhem vertrokken, in Spalding, staat sinds kort een
bank die is opgedragen aan alle bloemenkinderen in Oosterbeek.

Gi-Ga-Groen
Opening!
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Gezonde school!
Hoe zit dat nu precies?

alle kinderen van groep 1 tot Delphina 2x per week gymlessen aan te
bieden door onze vakleerkracht gym 
bewegend leren te integreren in ons dagelijkse onderwijs (dus ook
tijdens reken/taallessen etc.
tussen het leren door energizers met de kinderen te doen, om het
brein actief te houden 
Elk schooljaar aandacht te besteden aan gezonde voeding in onze
lessen. Hiervoor gebruiken wij het officiële lespakket Smaaklessen:
www.smaaklessen.nl 
kinderen te adviseren om water en melk te drinken
ouders te adviseren om een gezonde (brood/groente/fruit) lunch mee
tegeven aan de kinderen. Snoep & frisdrank zien wij liever niet tijdens
het 10uurtje en gedurende de lunch. Hierin kunnen wij niks verplichten,
maar we vragen u wel om dit ook te stimuleren vanuit huis. 
kinderen zijn maar 1x per jaar jarig. We willen ernaar streven dat niet de
traktatie centraal komt te staan, maar vooral het jarige kind! Maar
uiteraard snappen we dat kinderen ernaar uit kijken om te kunnen
trakteren. En dus mag er dan iets lekkers (ongezonds) getrakteerd
worden. Maar wilt u vanuit principe rekening houden met onze
Gezonde School uitingen? Dan zeggen wij daar uiteraard geen nee
tegen. En juichen wij een gezonde (groente/fruit) traktatie toe. Maar de
keuze van de traktatie blijft te allen tijde bij u. Want zoals gezegd,
kinderen zijn maar 1x per jaar jarig! 

Een gezonde leefstijl zorgt er o.a. voor dat kinderen lekker in hun vel zitten,
dat hun weerstand op peil blijft en dat kinderen de hele dag door genoeg
energie hebben voor leren, sport en spel. Wij willen een Gezonde School
zijn en laten dat zien door:

Film kijken (tijdens de pauze)?! 
Wat is nu het beleid?

Op de informatieavond is er de vraag gekomen wat ons beleid is op het
kijken van een filmpje tijdens het 10uurtje en gedurende de lunch.
Momenteel is er geen doorgaande lijn in de school en dus ook geen beleid.
In de ene klas wordt er voorgelezen, in de andere klas wordt er stil gegeten
en weer in de andere klas wordt er een (educatief) filmpje gekeken. Om
ervoor te zorgen dat er éénduidigheid komt én om het filmbeleid aan te
pakken gaan we deze vraag uitvoerig bespreken op de teamvergadering
van donderdag 24 november. Hierna zullen we u hierover informeren.

Tip: - Inspiratie voor traktaties: 
https://jufmaike.nl/gezonde-traktaties-voor-op-school/

Tips voor pauzehappen, lunchtrommels en drinken:
www.voedingscentrum.nl/etenopschool

Co2 melders in elke klas
U heeft het welllicht wel gelezen. Vanaf het nieuwe schooljaar (2023-
2024) is een CO2 melder in elke klas verplicht. 

Als PPO de Link geven wij hier uiteraard ook gehoor aan. Inmiddels is er
voor elke school en elke klas een melder besteld. Deze zullen dan ook
spoedig worden geïnstalleerd. 

Op maandag 17 oktober is de nieuwe leerlingenraad voor het eerst bij
elkaar gekomen. Tijdens deze eerste vergadering hebben we kennis met
elkaar gemaakt, hebben de leerlingen een eed afgelegd en hebben ze het
leerlingenraad-contract ondertekend!  Daarna hebben zij geproost op een
mooi jaar, onder het genot van een taartje en een glaasje
kinderchampagne! 

Wat doet de leerlingenraad op de Marlijn?
De leerlingenraad vertegenwoordigt de mening van de leerlingen op een
school. De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen,
adviseren en beslissen over wat er op school en in de groepen gebeurt. De
leerlingenraad besteed tijdens de vergadering aandacht aan de ideeën,
voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. Ook kan
de school (directie, leerkrachten) onderwerpen op de agenda zetten om de
mening van de leerlingen horen. De leerlingenraad vergadert onder
schooltijd. Er wordt dit schooljaar nog 4 keer vergaderd. Tijdens deze
vergadering hebben de leerlingen van de leerlingenraad een eigen rol
(voorzitter, notulist, secretaris, tijdbewaker of overige taken). Uiteraard
worden zij geholpen/gecoacht door een leerkracht, juf Melanie. Zij is bij
deze vergadering aanwezig. Ook juf Jasmijn sluit tijdens deze vergaderingen
aan.  

De Leerlingenraad is weer van start!

Als pleegouder ben je hard nodig!  
De vraag naar pleegouders neemt toe. Er zijn nog te veel kinderen die

wachten op een plek in een pleeggezin en hier geen uitzicht op hebben.
Ook in onze gemeente zijn we dringend op zoek naar pleegouders. Wil je

jouw wereld openstellen voor een pleegkind?  
  

Deeltijd, voltijd of crisis   
Er zijn verschillende soorten pleegzorg. De kans is groot dat er een vorm

van pleegzorg is die bij jou en jouw gezin past. Bij meer dan de helft van de
pleegzorgvragen betreft het een vraag om deeltijd pleegzorg, waarbij een
pleegkind meestal eens in de twee weken een weekend in het pleeggezin

komt. Bij crisis- en voltijd pleegzorg zijn kinderen volledig bij het pleeggezin.
Het kan dus zijn dat een pleegkind er een aantal dagen per maand is of

iedere dag. Soms voltijd voor een korte periode of soms zelfs tot aan
zelfstandigheid. Dit is afhankelijk van de vorm van pleegzorg die je als gezin

biedt.
 

Onze samenwerking om pleegouders te vinden  
Samen met elf gemeentes in Centraal Gelderland, waaronder Gemeente
Renkum en pleegzorgorganisaties Entrea Lindenhout, William Schrikker

Gezinsvormen en Pactum bundelen wij onze krachten. Wij zetten ons met
verschillende acties in om op deze manier meer pleegouders te vinden.
Onlangs ging in deze regio bijvoorbeeld de ‘Spandoekenactie Centraal

Gelderland’ van start. Binnenkort hangen de spandoeken ook aan het hek
bij een aantal scholen en sportclubs in jouw omgeving. 

 
Wil je meer weten? 

Kijk op: www.ikwilpleegouderworden.nl. Je vindt ons ook op social media
door te zoeken naar ‘Pleegouder worden Centraal Gelderland’. Of kom

naar onze informatiebijeenkomst:
Datum:  dinsdag 15 november 

Tijd:   20.00 tot 21.30 uur
Locatie:  Ons Middelpunt, Mozartlaan 2 in Doorwerth.

 

Bericht vanuit de gemeente 

https://jufmaike.nl/gezonde-traktaties-voor-op-school/
https://www.voedingscentrum.nl/etenopschool
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