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07 februari

09 februari

17 februari

18 februari

24 februari

25 februari

Adviesgesprekken 
groepen 8

MR vergadering

Studiedag voor alle kinderen

Studiedag voor Gr. 1 t/m 4

Rapport mee

14.00: start
voorjaarsvakantie

YES!
Wij zijn een GEZONDE SCHOOL!

 
Heeft u het bordje links bij de deur op de muur al zien

hangen?
 

 In de afgelopen tijd zijn wij, in samenwerking met   B-Fit
(gemeente Renkum) bezig geweest om te interveniëren op
het gebied van een gezonde leefstijl bij kinderen. Daarbij

konden wij het vignet Gezonde School halen
....en...

 
DIT IS GELUKT!

 
Op dit moment hebben wij het vignet Gezonde School

behaald op het gebied van Sport & Bewegen. Dit betekent
dat ons sport en beweegaanbod goedgekeurd is en wij dus

op een verantwoorde manier bewegen in de gymzaal en
rondom school. Dit alles hebben we mede dankzij onze

vakleerkracht meester Jorn weten te realiseren!
U begrijpt wij zijn erg trots op hem en natuurlijk ook op alle

kinderen!  
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Wilt u dat uw kind meer beweegt na schooltijd?  Of wilt uw kind meer
bewegen maar weet u niet goed wat er in uw buurt mogelijk is of wat uw

kind wilt doen? Kom dan langs op het beweegspreekuur. De
buurtsportcoach van gemeente Renkum helpt u graag op weg.

Hierboven staat beschreven hoe u zich kunt aanmelden en waar dit
spreekuur plaats zal vinden.

 
Mocht u vragen hebben over het bewegen van uw kind op de Marlijn dan

kunt u altijd contact met mij opnemen.
 

Met sportieve groet,
 

meester Jorn 
 

NIEUWSBRIEF - BASISSCHOOL DE MARLIJN

Voorstellen nieuwe MR-leden Beweegspreekuur 
Gemeente RenkumIn november deden we een oproep voor een nieuw lid

voor de MR. Michiel nam afscheid als MR-lid. Hierdoor
ontstond er een vacature. Na de aanmelding van twee

ouders gaf Olga aan dat ze door omstandigheden liever
een stapje terug doet.

 
Wij willen daarom Jitske de Haan en Arthur Tjon welkom

heten bij de MR.
 

De MR bestaat nu uit:
Namens de leerkrachten: juf Esther (Delphina), juf Marije

(groep 3/4FM), meester Wesley (groep8W) en meester
Erwin (groep 8W).

 
Namens de ouders: Jet, Jitske, Arthur en Judith.

 

Ik ben Jitske de Haan, moeder van Feike (groep
7) en Aafke (groep 4). In het dagelijks leven
werk ik als GZ-psycholoog in de jeugdzorg;

voornamelijk met kinderen en/of hun ouders
met een verstandelijke beperking. Vanuit mijn
werk zie ik hoe belangrijk het is dat kinderen

gezien en gehoord worden en dat er aandacht
is voor de emotionele ontwikkeling. 

Met dit in het achterhoofd  meld ik me dan ook
aan voor de MR. Ik vind het belangrijk dat

school een veilige en plezierige plek is, waar
kinderen zichzelf kunnen en mogen zijn en

gezien en gehoord worden.  

Ik ben Arthur Tjon, ik woon in Velp samen met
Mijke. Onze dochter Isabelle (8) zit sinds het

eind van vorig schooljaar op de Marlijn in groep
5/6ma, ons zoontje Olivier (5) zit in groep 2 op

Daalhuizen in Velp. Ik ben al heel lang
ondernemer en commissaris bij een aantal
bedrijven. In mijn vrije tijd besteed ik veel

aandacht aan ons gezin, maar kan gelukkig ook
ruimte te vinden voor mijn (vele) hobby’s. Ik

ben heel breed geïnteresseerd en kom
eigenlijk altijd tijd te kort om alles te doen wat

ik interessant en leuk vind. Ik hou van
aanpakken en wil graag vanuit de MR helpen
om van De Marlijn een nog betere en leukere

school te maken. Ik zet hiervoor graag mijn
ervaring in, opgedaan in bestuurlijke,

toezichthoudende en adviserende functies. Ik
vind het een uitdaging om teams en

organisaties te begeleiden bij groei en
verandering. Ik kijk er naar uit om op een

efficiënte en positief kritische manier de MR rol
te  vervullen.  

Nog even op een rijtje...
"Kinderen die in contact zijn geweest met iemand die corona heeft: 

zij hoeven niet in quarantaine als een huisgenoot besmet is (categorie 1) of als
ze in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon (categorie 2). Zij

kunnen naar school als zij klachtenvrij zijn. Bij milde klachten mogen zij naar
school als zij een negatieve (zelf)testuitslag hebben. Kinderen die recent

(binnen 8 weken na de positieve test) zijn hersteld van een corona-infectie
hoeven niet opnieuw getest te worden, ook niet als zij milde klachten hebben."

(We maken dus geen onderscheid tussen huisgenoten en nauwe contacten)
 

Het blijft voorlopig een spannende periode voor de leerkrachten. Dagelijks
hebben zij een verhoogt risico om besmet te raken. Daarom heeft de

minister opgeroepen om samen goed toe te zien op de regels die nu gelden.
Daarmee verkleinen we het besmettingsrisico op school. Ik zie de toekomst
met vertrouwen tegemoet, want we hebben in de afgelopenperiode gezien

dat we samen in goede harmonie er het beste van maken! 

Jistke en Arthur stellen zich hier aan je voor:



JANUARI 2022 PAGINA | 03

voorlezen stimuleert het inlevingsvermogen
voorlezen vergroot de liefde voor boeken
voorlezen werkt rustgevend en verbetert het concentratievermogen
voorlezen vergroot de woordenschat en
als er veel wordt voorgelezen, zorgt dit er (vaak) voor dat kinderen later ook
meer zelf gaan lezen

Maar waarom vinden we voorlezen zo belangrijk? 

Voorlezen is allereerst natuurlijk ontzettend gezellig en leuk, maar speelt ook een
belangrijke rol in de ontwikkeling van een kind. Want: 

Probeer daarom iedere dag 15 minuten voor te lezen. Voorlezen kan op ieder
moment van de dag. Zorg voor een gevarieerd aanbod in boeken, zodat kinderen
in aanraking komen met veel nieuwe woorden. Vermijd en versimpel moeilijke
woorden niet, maar leg ze uit aan de kinderen.
Lees verhalen opnieuw voor. Herhaling van verhalen zorgt ervoor dat kinderen
meer woorden leren en dat het woord- en verhaalbegrip diepgaander is. Vraag je
kind het verhaal eens samen te vatten, wanneer je een boek weer oppakt. Ga
vooral door met voorlezen, ook wanneer je kind al zelf kan lezen. Blijf volhouden!
Wat ook kan, lees elkaar om de beurt een hoofdstuk voor.

Op zoek naar een leuk voorleesboek? Vraag  in de bibliotheek of kijk eens op
onderstaande site. Hier staan veel titels van (voor)leesboeken 
- https://boekenbingo.nl/product-category/onderbouw/
- https://boekenbingo.nl/product-category/middenbouw/
- https://boekenbingo.nl/product-category/bovenbouw/
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De nationale voorleesdagen zijn weer van start gegaan! In alle groepen besteden we hier
volgende week extra aandacht aan. Ik, Juf Jasmijn, zal op maandag 31 januari de

voorleesweek openen door (online) aan alle kinderen van de Marlijn een prentenboek
voor te lezen. Vervolgens wordt er elke dag uit een ander boek voorgelezen door de

leerkracht in de klas. Op deze manier willen we de kinderen in aanraking laten komen
met verschillende soorten boeken en kenbaarheid geven aan de voorleesdagen! 


