De Madelief Nieuwsbrief nr.2
Februari 2021
Belangrijke data:
Januari 2021 is net voorbij, hoog tijd voor onze 2e
nieuwsbrief!
Waar we in onze eerste editie nog schreven dat we erg
blij waren dat we toch weer fysiek les konden geven op
St. Conleth’s, zijn onze leerkrachten nu toch alweer 4
zaterdagen online les aan het geven aan onze
Madeliefjes. We blijven ons dit schooljaar aanpassen aan
de gezondheidssituatie - maar gelukkig worden we als
team steeds flexibeler en onze leerlingen al helemaal. Dat
is geweldig en… petje af voor de juffen die dit weer op
een professionele en leuke manier verzorgen.
In deze Nieuwsbrief aandacht voor het volgende:
•

Updates van het team

•

Nieuwe leerlingen

•

Terugblik op het Sinterklaasfeest

•

Nieuws vanuit het bestuur

•

Belangrijke data

•

Leuke en interessante tips

13-2-2021 & 20-2-2021
Voorjaarsvakantie
14-2-2021
Valentijn
27-2-2021
Online les
3-4-2021 & 10-4-2021
Paasvakantie
24-4-2021
Koningsspelen
(onder voorbehoud)

Schoolkalender
Als tweede bijlage bij de
e-mail vindt u de volledige
schoolkalender. Waar
nodig passen we de
planning aan.

Veel leesplezier en we hopen echt dat we elkaar in maart
weer op het schoolplein zien!

Nieuwe leerlingen

Updates team De Madelief
Juf Noor liet ons eind 2020 weten dat ze na de kerst wilde
stoppen met lesgeven bij de kleuters. Ze heeft met plezier
lesgegeven in de eerste maanden van het schooljaar en hoopt
onze school als vrijwilliger te blijven ondersteunen in de
toekomst. Noor, dank je wel voor je inzet!
Juf Isabel heeft het stokje overgenomen van Noor en is direct
in het diepe gesprongen voor wat betreft online lesgeven. Veel
succes en plezier, Isabel!

We hebben weer 4 nieuwe
leerlingen op De Madelief:
Joël en Lorcan in groep
1, Leo in groep 2 en
Céline in groep 3.
Veel plezier bij ons op de
Nederlandse school.

Ook hebben we een nieuwe assistent, Celina, in ons team.
Zij gaat Isabel ondersteunen in groep 1 en 2. Veel succes!

De Madelief Nieuwsbrief nr.2 – februari 2021

Pagina 1 van 3

5 december: Sinterklaas!
Vanwege alle Coronamaatregelen was het dit jaar
extra spannend of het
Sinterklaasfeest wel door
kon gaan. Gelukkig had
Sinterklaas er een slimme
oplossing voor: via een
Skype-call kon hij toch even
een kijkje nemen in alle
klassen en met alle
leerlingen praten. Iedereen
wilde Sinterklaas ook graag
even zien, omdat ze wilden
checken of Sinterklaas wel
weer in zijn Sinterklaaspak
paste.
Sinterklaas had namelijk een

probleem dit jaar. Hij had veel
te veel pepernoten en
chocoladeletters gegeten tijdens
de lockdown in Spanje en was
toch wel wat kilootjes
aangekomen en paste daardoor
zijn pak niet meer. De leerlingen
van de Madelief hebben tips naar Sinterklaas gestuurd om
hem te helpen af te
vallen. Ze stuurden
sportoefeningen en
recepten voor
gezonde maaltijden.
Op 5 december was
het in alle groepen
een groot feest. Met
een Skype-bezoek van onze Sinterklaas, pietendisco,
knutselwerkjes en snoepgoed was dit al met al een zeer
geslaagde ochtend. En door onze Belgische ambassadeur De
Bauw en onze Nederlandse ambassadeur Palm werden de
leerlingen goed op de hoogte gehouden van het laatste
nieuws omtrent het bezoek en het bezorgen van de
cadeautjes. Alles liep op rolletjes op deze dag. We hebben
genoten en kijken alweer uit naar volgende jaar 5 December
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Achtergrondinformatie
Leuke websites met
achtergrondinformati
e over tweetalige
kinderen:
https://kletsheadspo
dcast.nl/
Zeker leuk om eens mee
te luisteren als u
geïnteresseerd bent in
waarom de kinderen
onderling wel of geen
Nederlands spreken en hoe
je thuis kunt stimuleren
toch de minderheidstaal te
blijven spreken.

Valentijn
Op 14 februari aanstaande
is het Valentijnsdag en
natuurlijk willen we dat
niet ongemerkt voorbij
laten gaan.
De juffen hebben iets
bedacht en hopen alle
leerlingen hiermee in een
romantische stemming te
brengen!

Houd uw e-mail in de
gaten!
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Nieuws vanuit het bestuur
Schoolgeld: tweede termijn
Mocht u dit nog niet gedaan hebben, dan verzoeken we u
vriendelijk de tweede termijn van het schoolgeld over te
maken. Hartelijk dank aan iedereen die dit al heeft gedaan!
NOB 40 jaar
Zoals u weet zorgt de stichting voor geweldige
ondersteuning en professionalisering voor onze school.
Op de website https://nob40.nl/ kunt u aan de hand van
een aantal leuke video’s zien hoe het NOB zi ch heeft
ontwikkeld, erg leuk om te bekijken.

Online bibliotheek
Alle leerlingen hebben
toegang tot boeken van de
OBA – de Online Bibliotheek
Amsterdam.

Download de app op een
tablet of telefoon en behalve
leesboeken, vindt u ook
luisterboeken.

Hoe leuk is het om tijdens het
legoën, tekenen, knutselen of
wat dan ook, lekker naar een
verhaal te luisteren!
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