De Madelief Nieuwsbrief nr.4
Mei 2022
Belangrijke data:
Beste ouders,
Deze vierde en laatste nieuwsbrief van het schooljaar zit
bomvol informatie en leuke berichten.
Het schooljaar vliegt voorbij, maar voordat de
zomervakantie begint hebben we eerst nog de
voorleeswedstrijd, komt de Inspectie van het onderwijs
nog bij ons op bezoek en sluiten we het schooljaar af met
een groot slotfeest.

28-05-2022
Voorleeswedstrijd
04-06-2022
Bank Holiday weekend
18-06-2022
Slotfeest/laatste schooldag
27-08-2022
Eerste schooldag 2022/2023

Nieuws vanuit het bestuur
Subsidie aanvraag goedgekeurd
In Nieuwsbrief 2 schreven we over onze subsidieaanvraag voor schooljaar 2021-2022.
Inmiddels hebben we bevestiging ontvangen van het NOB dat we de aanvraag is
goedgekeurd en dat De Madelief volgens het subsidiebesluit ook dit schooljaar weer
subsidie zal ontvangen. Hartelijk dank aan onze Eefje, onze secretaris, voor het aanleveren
van alle benodigde documenten en gegevens.

Save the date
Zaterdag 18 juni is de laatste lesdag van dit schooljaar. Deze dag sluiten we af met een
leuk feest!
Omdat we door de Covid-pandemie ons 5-jarig jubileum niet uitgebreid hebben kunnen
vieren en we inmiddels alweer bijna 7 schooljaren draaien, hebben we een extra reden om
dit feest met elkaar en de Nederlandstalige gemeenschap te vieren.
Meer informatie hierover volgt snel.

Start VO-onderwijs
De kogel is door de kerk en aankomend schooljaar gaan we starten met voortgezet
onderwijs. We nodigen geïnteresseerden bij deze uit voor een Zoom-meeting. Tijdens
deze meeting vertellen we u graag meer over de opzet en verdere invulling.
Tijd: 25 mei 2022, 20:30 Dublin-tijd
Meeting ID: 723 059 6487
Passcode: madelief
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Geboorte dochter juf Nicole
Via de e-mail heeft u het al voorbij kunnen zien komen. Juf Nicole en haar man Richard
zijn op 8 februari de trotse ouders geworden van dochter Jazz.

Vanaf begin mei zal juf Nicole weer terugkeren voor de klas en ook haar werkzaamheden
als schoolleider weer oppakken. Grote dank gaat uit naar Juf Bertine, die haar taken heeft
waargenomen tijdens haar verlof. En niet te vergeten juf Frederique, die haar klas heeft
overgenomen.

Bezoek inspectie
Op zaterdag 11 juni krijgt de Madelief bezoek van de Inspectie van het Onderwijs van het
Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Elke 4 jaar vindt er een inspectiebezoek plaats op NTC-scholen over de hele wereld. De
Inspecteur beoordeelt onze school op de kwaliteit en doeltreffendheid van ons werk als taalen cultuurschool en voor ons is deze beoordeling een erg belangrijke graadmeter.
Tijdens de schooldag bezoekt de Inspecteur al onze klassen, spreekt met leerkrachten,
bestuur en ouders. Op basis van deze gesprekken en inzage in onze procedures,
leerlingresultaten en documenten zoals de schoolgids en ons schoolplan zal de Inspecteur een
kwaliteitsoordeel geven.
Best spannend dus! We hopen op een positief verloop van het bezoek en op een goede
beoordeling!
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RTÉ Junior podcast
Noor, Luuk en Lara deden eerder dit jaar mee aan een podcast over taalscholen in Ierland.
Ze hebben een erg leuke bijdrage geleverd voor De Madelief. Echt een tip om de hele podcast
te beluisteren, want daaruit blijkt maar weer dat er nog veel meer kinderen zijn hier in
Ierland die moedertaalonderwijs volgen.
Luisteren kan via de volgende link:
https://www.rte.ie/kids/2022/0407/1290926-mothertongues-heritage-language-schools/

Nieuws vanuit de groepen
Nieuw materiaal
In december 2021 hebben het Grote Pietenfeest gevierd. We hebben de opbrengst van dit
feest in tweeën gedeeld. Het ene deel hebben we geschonken aan Barnardos en de andere
helft kwam ten goede aan De Madelief.
Van dit deel hebben we o.a. nieuw materiaal aangeschaft; spelletjes voor de verschillende
groepen. We hebben de volgende spellen gekocht:
- Rara, wat ben ik?
- 30 seconds junior
- Wie is het?
- Tik Tak Boem

Koningsspelen
Wat een geweldige dag hebben we op zaterdag 23 april gehad op De Madelief!
Samen met onze leerlingen en vrijwilligers hebben we de Koningsspelen gevierd.
Met de groepen 4 t/m 8 deden we dit met een speurtocht langs Nederlandse en Belgische
provincies.
Aan de hand van opdrachten leerden we de provincies iets beter kennen. Zo hebben we
o.a. hunebedden gebouwd, quizvragen beantwoord over de Deltawerken en de Afsluitdijk,
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ontdekt hoe de Waddeneilanden heten, geleerd over de legende van Manneken Pis en
heerlijke Belgische bonbons geproefd.
De groepen 1-3 hebben gespeurd naar plekken in Nederland; de eilanden, het bos en de
weilanden.
We hebben liedjes gezongen, gezocht naar verschillende dieren die in de bossen leven,
geleerd over de eilanden en molens, klompen en mutsen geknutseld die we vervolgens
konden showen in the Holland-photobooth!
We sloten de ochtend af met de Koningsspelendans - 'Fittop10' van Kinderen voor
Kinderen.
Kortom, het was een zeer geslaagde dag.
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De Grote Voorleeswedstrijd
Op zaterdag 28 mei staat de finale van De Grote Voorleeswedstrijd van
De Madelief weer gepland!
Kandidaten van de groepen 5 t/m 8 hebben zich opgegeven om te
strijden voor de titel: ‘Beste voorlezer van
De Madelief 2022’
Op zaterdag 7 mei houden we de
voorrondes.
Alle kandidaten zullen voorlezen voor een jury. Dan worden er 2
kandidaten uit groep 5&6 en 2 kandidaten uit groep 7&8
uitgekozen die doorgaan naar de finale op
28 mei.
In de finale zal er een winnaar gekozen worden uit groep 5&6 en
een winnaar uit groep 7&8 die gekroond zullen worden als Beste
Voorlezer van De Madelief.
We wensen alle kandidaten heel veel voorlees-succes!

Nieuwe leerlingen/schoolverlaters
Dit jaar nemen we afscheid van deze 2 groep 8 leerlingen: Sophia en Julianna. Beide
leerlingen zitten al vanaf de start van De Madelief bij ons op school. Wat hebben ze allebei
hard gewerkt al die jaren en nu ronden ze de basisschool af met geweldige resultaten,
top!
We gaan jullie missen op school. We wensen jullie heel veel succes met het
vervolgonderwijs!

Durf te vragen
Wie heeft er een hamerbank en wil deze doneren aan De Madelief?

Aanmelden
Nieuwe broertjes en zusjes kunnen zich nu aanmelden voor het nieuwe schooljaar
2022/2023. Dit kan via info@demadelief.org
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Overige nieuwtjes
WWJ Zomerkamp 2022
Sinds 2016 heeft World Wide Juf de organisatie van het zomerkamp van Stichting NOB
overgenomen. Ze hebben een heel leuk programma gemaakt met veel diverse activiteiten
zoals o.a. een bezoek aan het Anne Frank huis, This is Holland, workshop graffiti en de
Efteling.
Het kamp is voor Nederlands kinderen van 10 t/m 13 jaar oud die in het buitenland wonen
of hebben gewoond (en de Nederlandse taal beheersen).
Het WWJ zomerkamp 2022 is van 16 t/m 23 juli in Lunteren.
Meer informatie over het kamp en het inschrijfformulier zijn te vinden op de website:
https://www.worldwidejuf.com/wwj-nederlands-zomerkamp.

Klokhuis Podcast
Zijn je kinderen fan van Het Klokhuis? Er is nu ook een podcast die via de website van het
programma en via Spotify kan worden geluisterd.
https://www.hetklokhuis.nl/dossier/157/podcast

TIP VOOR OUDERS
Speciaal voor onderweg of thuis op de bank is er nu de podcast van Het Klokhuis! De eerste
afleveringen gaan over uitvindingen of ontwikkelingen die de wereld veranderd hebben. Of eigenlijk,
dingen die we heel gewoon vinden, maar die ontzettend belangrijk blijken te zijn.
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