De Ma de l ie f N ie u w sb r ie f n r . 1
N o ve mbe r 20 20
Met trots presenteren wij u onze eerste nieuwsbrief. Middels
deze brief willen wij u 4x per jaar op de hoogte houden van
het reilen en zeilen bij NTC De Madelief in Dublin.
In deze eerste editie vindt u o.a.:
 Kinderboekenweek 2020 ‘En toen’
 Dit is ons bestuur
 Belangrijke data voor in de agenda
 Belangrijke mededelingen
De eerste twee maanden van het nieuwe schooljaar zitten
er alweer op! We zijn ontzettend blij dat we weer op locatie
les kunnen geven en hopen dat dit het gehele schooljaar vol
te houden.
Wij wensen u een fijne herfstvakantie en graag zien wij
jullie zaterdag 7 november weer allemaal terug op school.

Belangrijke data:
31-10-2020
Herfstvakantie
7-11-2020
Voortgangsgesprekken
14-11-2020
Voortgangsgesprekken
14-11-2020
Start Sinterklaasverhaal
5-12-2020
Sinterklaasviering

Nieuwe leerlingen

Het bestuur van de Madelief, schooljaar 2020-2021

Dit schooljaar hebben wij een
aantal nieuwe leerlingen op
school. Dat zijn:
Jasper groep 2, Sean groep
4, Alexander groep 5,
Hannah, groep 6
Wij wensen jullie heel veel
plezier bij ons op de
Nederlandse school.
Schooltijden
Groep 1/2

9.10 – 12.30 uur

Groep 3/5

9.05 – 12.50 uur

Groep 4

8.55 – 12.40 uur

Groep 6/7/8 9.00 – 12.45 uur
Graag deze maatregel strikt
op te volgen.

Van links naar rechts:
Eefje (secretaris), Richard (penningmeester), Frederique
(voorzitter), Sacha (algemeen bestuurslid, IT/website)
Een foto van ons docententeam houdt u van ons tegoed!
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Cultuurdag met als thema van de kinderboekenweek
‘En toen’

Even voorstellen:
Wij hebben een nieuw gezicht in
ons leerkrachtenteam namelijk juf
Noor.
Noor is moeder van drie zoons
van wie er ook inmiddels één op
De Madelief zit. Noor is docent
van beroep en heeft in Nederland
les gegeven. Ze werkt nu al een
aantal jaar op afstand als docent
voor scholen in Nederland. Noor
woont nu ruim 3 jaar in Dublin en
woonde hiervoor in Berlijn en
Amsterdam.
In de overige groepen vindt u
bekende gezichten:

De leerlingen van
groep 1, 2 en 3
gingen terug in de tijd
waar er nog
Dinosaurussen
leefden.
De leerlingen van
groep 4 en 5 hebben
zich in het leven van
ridders en
jonkvrouwen
verdiept.

Groep 6, 7 en 8
hebben allerlei
weetjes over de
Grieken en de
Romeinen te horen
gekregen.
__________________________________________________

Nieuwe vertrouwenspersoon
Vanaf het begin van dit schooljaar hebben we een nieuwe
vertrouwenspersoon aangesteld: Martijn Vercauteren. Wellicht
een bekend gezicht voor u, want Martijn’s zoon zit in groep 8
bij juf Bertine.
Martijn is het aanspreekpunt voor ouders, leerkrachten of
bestuursleden als er zich een probleem voordoet dat niet
direct met de betreffende persoon kan worden besproken.
E-mailadres: vertrouwenspersoon@demadelief.org



Groep 3/5 juf Kim



Groep 4 juf Nicole



Groep 6,7,8 juf Bertine



Cian en Isabel zijn onze
vaste assistenten

In blijde verwachting:

Onze secretaris, Eefje van de
Sanden, is in verwachting van
haar tweede kindje.
Eefje, van harte gefeliciteerd!
Eefje heeft afgelopen jaar een
vliegende start gemaakt met haar
werk binnen ons bestuur als
secretariaat, waardoor we o.a. alle
school- en leerlinggegevens heel
duidelijk en veilig op een rij
hebben.
Eefje neemt vanaf februari 2021
verlof. Haar taken worden in die
tijd opgevangen door de overige
bestuursleden.
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Update financiën
Inmiddels hebben we het schooljaar 2019-2020 ook financieel
afgesloten. De kascommissie zal nog de jaarlijkse controle
uitvoeren, maar op basis van de conceptcijfers kunnen wij
melden dat we het schooljaar hebben afgesloten met een
(klein) positief resultaat. De Madelief is financieel gezond en
daar zijn we best wel trots op.

Nieuwe website:
Ons bestuurslid Sacha is hard
bezig met een nieuwe website
voor De Madelief. Onze bestaande
website is inmiddels ruim 5 jaar
oud en is heel hard toe aan een
grondige opfrisbeurt.

De begroting voor het schooljaar 2020-2021 is ook afgerond
en dit was de basis voor het ongewijzigde schoolgeld voor
aankomend jaar. Belangrijk om op te merken is dat we op dit
moment nog steeds subsidie, per leerling, ontvangen van de
Nederlandse overheid. Hier zijn wij natuurlijk hartstikke blij
mee en dit zorgt ervoor dat we het schoolgeld niet significant
hoeven te verhogen. In het verleden is echter wel gebleken
dat de subsidie niet gegarandeerd is, dus hiermee houden we
rekening in onze lange termijn beleidsvoering.
Bij vragen omtrent financiën neem dan contact op met:
penningmeester@demadelief.org

Doel van onze website:

Update Covid-19 - Level 5
Om ervoor te zorgen dat u zonder problemen uw kind(eren)
naar De Madelief kunt brengen tijdens “Level 5 restrictions”,
hebben we een brief opgesteld, die u wanneer nodig bij
controle door An Garda Síochána kunt tonen. U vindt deze
brief als bijlage bij de mail waarin u ook deze nieuwsbrief
ontving.

Op dit moment leggen we de
laatste hand aan onze schoolgids
voor 2020-2021, die we aan het
eind van deze maand aan u zullen
sturen. Hierin vindt u
gedetailleerde informatie over
onze school, ons onderwijs, ons
team en heel veel praktische
zaken.

Duidelijke en up-to-date
informatie geven over onze school
en bestaande en nieuwe ouders
op de hoogte te stellen van
lesmogelijkheden, huidige en
toekomstige activiteiten.

Nieuwe schoolgids:
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