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We zijn begonnen!
Afgelopen maandag zijn we weer met veel enthousiasme begonnen aan het nieuwe schooljaar. We zagen veel lachende kinderen en soms ook

gespannen gezichtjes. Logisch, zo'n eerste dag en week is ook spannend, zeker als alles nieuw voor je is! 
Een speciaal welkom voor alle kinderen die afgelopen maandag nieuw zijn gestart op de Marlijn. Wij wensen jullie en alle andere kinderen een heel

fijn en mooi nieuw schooljaar toe!  
 
 

Een aantal collega's konden helaas niet met ons het schooljaar starten vanwege ziekte. 
 

- juf Chantal heeft long-covid en is momenteel volledig thuis. Een deel van haar werkzaamheden worden overgenomen door Willemijn Bloemers. 
Zij heeft een eigen praktijk remedial teaching praktijk: 

https://www.bloemers-rt.nl/
 

- juf Wendy heeft een enkel blessure en zal de komende periode haar aanwezigheid op school langzaamaan weer proberen op te gaan bouwen. 
 

- juf Marije is helaas nog steeds erg ziek en start voorlopig nog niet met werken.
 

- juf Carin heeft haar hiel in de vakantie gebroken. Ze heeft de komende weken onderzoeken hiervoor aangezien het herstel niet verloopt zoals
gepland. Daarnaast brengt het ook weer pijn met zich mee in haar rug, waar ze al een dubbele hernia heeft. We hopen dat ze na de onderzoeken en

met een plan van aanpak weer gauw terug voor de klas kan. Tot die tijd zal juf Marieke haar vervangen. 
 

Wij wensen onze lieve collega's heel veel beterschap! 
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Naschoolse activiteit:
Engelse les op De Marlijn 

Het innemen van de boeken en deze terugzetten in de kast
De boeken die de kinderen willen lenen scannen

De bibliotheek op orde houden
Steeds boeken rond een thema uitstallen. (Thema tafel)

Kinderen helpen

Wij zijn op zoek naar ouders die ons in de schoolbibliotheek willen
helpen. De schoolbibliotheek is in principe elke woensdag open voor

alle groepen. De kinderen komen met hun leerkracht naar de
bibliotheek en zoeken samen een leesboek uit. 

 
 Wat verwachten wij van de bibliotheek ouders?

 

 
      We hopen op veel aanmeldingen, zodat we kunnen rouleren en u
niet wekelijks aan de beurt bent. Denkt u nu dat is echt iets voor mij

en ik wil helpen, stuur dan een mail naar:
 

juf Anneke: a.hoogendoorn@demarlijn 
of naar 

juf Carin: c.bakker@demarlijn.nl
 

Wij nemen dan spoedig contact met u op!
 

Voor de vakantie hebben we een oproep gedaan voor wie er interesse
heeft in de naschoolse activiteit Engelse les. Dit wordt gegeven door de
organisatie wereldkinderen. Er zijn dusdanig voldoende aanmeldingen
binnengekomen dat er een groep kinderen binnenkort van start gaat!

Super leuk!  Wij wensen hen heel erg veel plezier!

Gezocht!

Wie helpt ons..

Klankbordsessies 
op de Marlijn

Wij zijn opzoek naar 5 enthousiaste ouders die willen aansluiten bij
het eerste klankbordoverleg. 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. 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 data van de klankbordsessies zijn te vinden in de jaarkalender op
de website. De onderwerpen worden door de klankbordgroep zelf of

het team/de directie vastgesteld.

De Mad Science naschoolse
Wetenschap en Techniek cursus komt

naar De Marlijn! 

De leerlingen van groep 3 t/m 8 kunnen zich inschrijven voor onze
naschoolse wetenschap en technieklessen.

De cursus is op donderdag om 14:15 uur, vanaf 22 september. De lessen
duren een uur. Dit keer gaan we aan de slag met Wetenschap in

Beweging! 
 

Tijdens de 6-weekse cursus staat elke week een ander thema centraal.
We gaan onder andere aan de slag met energieomzettingen, robots,

bewegingswetten en chemische brouwsels…
Heb je thuis een ballon en een leeg blikje frisdrank? Dan kun je energie
opwekken! Leg het lege blikje met de zijkant op een tafel, let op dat het
blikje er niet af rolt. Blaas de ballon op en wrijf deze over je kleding of je

haren. Houd dan de ballon naast het blikje, niet
ertegenaan. Je gebruikt nu statische elektriciteit om het

blikje te laten bewegen!
 

Ben je nu al nieuwsgierig of wil je meer informatie? Kijk voor een overzicht
van data en tijden op onze website inschrijven.mad-science.nl en klik op

naschoolse cursus. 
 

Inschrijven kan tot 19-9-2022. VOL=VOL

HVO lessen
Voor de vakantie hebben heel veel kinderen zich al op gegeven voor
de HVO-lessen. Vanaf 28 september zullen dan ook van groep 1 tot
aan in Delphina HVO-lessen worden gegeven. Wij zijn super blij met

dit resultaat, heel leuk! Mocht u uw kind nog niet hebben opgegeven,
dan kan dat nog steeds; stuur dan een Parro berichtje aan de

leerkracht vóór vrijdag 16 september!

GMR LID 
Voor de vakantie waren we al op zoek naar een nieuw GMR-lid.

Helaas zijn daar geen reacties op binnengekomen. Daarom zal Jet
Hangelbroek, oud MR lid,  op interim-basis in de GMR gaan. 

 Ontzettend fijn! Mocht iemand in de tussentijd het stokje willen
overnemen van Jet dan is diegene van harte welkom! Stuur dan even

een berichtje naar info@demarlijn.nl of naar
jet.hangelbroek@gmail.com. Uiteraard willen wij ook al je vragen

beantwoorden, geen probleem! 
 



Dinsdagavond 13 september:
-Groep 4MC
-Groep 3FA
- Groep 7W
- Groep 5N

 - groep 8E1 (juf Eline/juf Lisa/juf Florieke)
 

Donderdagavond 15 september:
-Groep 1/2LW
-Groep 1/2 AM
-Groep 4/5TA
- groep 6/7S
-Groep 6P

- groep 8E2
(meester Erwin/juf Melanie)

- DelphinaEI
 

Inloop: 19.30
Start: 19.45 (in de klas!)

Verdeling groepen informatieavond startschooljaar
(informatieavond per klas) 

Speerpunten 2022-2023
Ook dit schooljaar staan er weer een aantal onderwerpen centraal. Naast de gebruikelijke onderwerpen die elk jaar terugkomen zoals veiligheid, kwaliteitszorg,

onderwijskwaliteit, ouderbetrokkenheid en financiën staan we dit jaar extra stil bij: 
 

- de implementatie van de nieuwe rekenmethode van Wereld in Getallen 5 
De didactiek die wordt gebruikt in deze vernieuwde methode is gebaseerd op de laatste didactische inzichten en resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Met behulp

van drie didactische modellen, het hoofdfase model, het drieslagmodel en het handelingsmodel, brengen met behulp van observaties snel en scherp de onderwijsbehoeften
van alle kinderen aan het licht. Tegelijk zijn sterke rekenaars snel in beeld. Daarnaast combineert Malmberg de sterke elementen uit de traditionele en realistische reken-

didactieken in één vorm: evenwichtig rekenen. De balans tussen veel oefenen en de verbinding met begrip en realiteit. Gynzy is bij deze methode verleden tijd. 
 

- de overstap naar een nieuw leerlingvolgsysteem 'Leerling in Beeld'  
LVS 3.0 en CP LOVS worden vervangen door hét nieuwe volgsysteem van Cito BV: Leerling in beeld. Een meer dan volwaardige opvolger. Leerling in beeld geeft ons nieuwe

adaptieve toetsen voor de kernvakken, mogelijkheden voor het volgen van sociaal-emotioneel en executief, nieuwe rapportages met focus op groei en verdiepende
instrumenten.

Leerling in beeld maakt elke leerling zichtbaar. In minder tijd, meer inzicht. Cognitief, sociaal-emotioneel en executief. En meer focus op groei waardoor we de leerling
centraal stellen.

 
- Kindgesprekken

Niet praten over de leerling, maar mét de leerling. Dit schooljaar gaan we samen met de leerling op zoek naar antwoorden op vragen als: ‘Wat kan ik al, wat kan ik nog
leren, wat wil ik nog leren en hoe ga ik dat doen?’ We maken kinderen mede-eigenaar van hun eigen leerproces door met ze in gesprek te gaan! Middels een training leren

we als team over het wat, hoe en wanneer van kindgesprekken en krijgen we ook inzicht in onze eigen kwaliteiten en ontwikkelkansen.

Als je je verveelt, en de iPad is
weer zoek 

Trek je laarzen aan, en je vieze
ouwe broek 

       
Ook al regent het pijpenstelen

Je kunt altijd buiten spelen 
Het avontuur ligt bij jou om de

hoek 
 

REFREIN     
Lekker springen in de plassen,

uren lezen in de zon 
Zet een tent op in de tuin, of op

je balkon
       

Rode wangen wilde haren en in
mijn broek een gat 

Ik blijf buiten ook al zijn mijn
sokken nat........ 

Na 2 jaar een herdenking te hebben gehad in aangepaste vorm vanwege Covid-19, worden we dit jaar weer op de normale manier 
welkom geheten bij de herdenkingen zoals we die kennen! 

Net als andere jaren wordt ervoor gezorgd dat elk kind 2 graven heeft om te voorzien van bloemen. 
Dit jaar zullen er een aantal kinderen van groep 6-7 en 8 van de Marlijn aanwezig zijn bij de bloemlegging. 
De bloemlegging zal plaatsvinden op de Airborne begraafplaats in Oosterbeek op zondag 18 september. 

Airborne bloemlegging
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