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MARIASCHOOL

27 NOVEMBER 2018

Nieuws vanuit de directie
Leerlingenraad
Ook dit schooljaar gaat de
leerlingenraad met ons meedenken.
Door mijn afwezigheid iets later dan
andere jaren, maar daarmee zeker niet
onbelangrijk! Vorige week heb ik een
rondje langs de groep 5 t/m 8 gemaakt
en gevraagd wie er dit schooljaar met
mij mee wil denken. Gelukkig had ik
aan belangstelling geen gebrek. Nadat
er verkiezingen zijn gehouden is de
nieuwe leerlingenraad dan ook bekend.
We gaan dit jaar 5 keer vergaderen en
wat we daar allemaal gaan bespreken
kunt u uiteraard teruglezen in deze
nieuwsbrief. Veel succes
leerlingenraad!
Studiedag
Afgelopen studiedag hebben we ons als team beziggehouden met thematisch
werken. We werken op dit moment nog met wereldoriëntatie en creatieve vakken
als aparte vakken. In het kader van 21ste -eeuws leren zijn we ons aan het
oriënteren op groepsoverstijgend werken in thema's voor wat betreft deze vakken.
Daarin heeft Machiel Karels ons laten zien wat de mogelijkheden zijn en gaan we
samen op zoek naar een passende vorm. Heel interessant en wordt vervolgd.

Inschrijven broertjes zusjes
Ook al lijkt het misschien nog ver weg, toch ben ik al bezig met volgend
schooljaar. Onder andere met de nieuwe leerlingen. Er staan dan ook heel wat
broertjes en zusjes klaar om in het nieuwe schooljaar te gaan starten omdat ze 4
jaar worden. Om een goede start te maken moeten zij natuurlijk wel ingeschreven
worden en dat is bij een heel aantal nog niet gebeurd.
Mocht dat in uw geval ook zo zijn dan kunt u hier klikken voor het
inschrijfformulier en deze invullen en inleveren. Het gaat hierbij dus om de
kinderen die volgend schooljaar 2019/2020 4 jaar worden. Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Mirella
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Nieuws uit de kleutergroepen
Nieuws uit de groepen 1 en 2

Agenda
November 2018

In alle groepen wordt hard gewerkt en gezongen rondom het
spannende en gezellige Sintproject. We volgen daarbij de
Piramide methode “Feest” met als thema Sinterklaas.
Het is erg gezellig in de groepen
met alle versieringen en
zelfgemaakte knutselwerken. In
de hal bewaren we zorgvuldig het
grote pak van Groene Piet. We
hebben beloofd om niets te
verklappen aan Sinterklaas en de
andere Pieten. Wat zou er toch in
dat grote pak zitten? We zijn heel
benieuwd!

We vinden het al erg spannend en
tellen af met onze aftelkalender
op de vlaggetjes!

Dinsdag 4 december is er voor de kleuters een Pietendag. We
werken dan met allerlei activiteiten en spelen leuke spelletjes
rondom Sinterklaas en zijn Pieten. De kinderen mogen deze dag
verkleed als Piet naar school komen.
Op woensdagochtend 5 december verwelkomen we met alle
kinderen, leerkrachten en ouders Sinterklaas, Peejay en Diede,
Groene Piet en de andere pieten om 8.30 uur bij het podium op
de speelplaats. Daarna gaat de Sinterklaas- en Pietenshow
beginnen in de speelzaal voor alle kinderen van groep 1 t/m 5.
We zijn al flink aan het oefenen voor het leuke optreden dat we
op deze ochtend voor Sinterklaas en zijn Pieten als verrassing
hebben.
Vol verwachting klopt ons hart op Pakjesavond, want ……met
welke leuke cadeautjes zal de Goede Sint ons dit jaar
verrassen? Woensdag 6 december kunnen we nog de hele dag
ermee spelen, want dan zijn de kinderen vrij!

4

30: rapporten groepen 1 t/
m7
December 2018

4: ouder-(kind)-inloop gr 1
t/m 8
5: Sint op school
6: studiedag leerkrachten.
Kinderen vrij
10: info avond Varendonck
Asren
12: info avond Varendonck
Someren
13: ouder-(kind)-inloop gr
1 t/m 6
14: groep 8 rapport
17 - 20:
kerstspel groepen 1 en 2
19: laatste nieuwsbrief van
2018
21 Kerstviering

Nieuws uit de kleutergroepen

(vervolg)

Vrijdag 7 december mogen alle kinderen één cadeautje mee
naar school nemen om te laten zien. Wel graag voorzien
van naam. Zorg ervoor dat er geen kleine onderdelen bij
zitten die zoek kunnen raken! Dat zou jammer zijn.
Daarna gaan wij ons voorbereiden op het komende
Kerstfeest.
Het Piramideproject “Feest” wordt voortgezet met het
thema Kerstmis. Nadere informatie volgt nog d.m.v. de
Piramidebrief.

Ook hebben we een kerstviering op vrijdagochtend 21 december met de
hele school en in de eigen groep. Nadere informatie volgt nog.
Met KiVa zijn we met thema 4 begonnen. Dit thema gaat over de
overeenkomsten en de verschillen die we met elkaar hebben. We leren
dat iedereen er mag zijn en dat je daar rekening mee moet houden. De
KiVa-regel bij dit thema is: 'We verschillen allemaal, dat maakt ons
speciaal'
In december worden 4 jaar en starten op school in:
*groep 0-1a van juf Astrid en juf Rianne: Can Çatalca, Lot Wijnen, Minke
Aarts, Thijs Thomassen
*groep 0-1b van juf Rianne/juf Yvonne en juf Annette: Cas van Lieshout,
Lieke van Heugten, Jette Hendriks

Hartelijk welkom en een hele fijne tijd op de Mariaschool!
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Nieuws uit de middenbouw
Nieuws uit de groepen 3
Dinsdag 20 november hebben we samen
met de kinderen van de groepen 3
genoten van het bezoek aan het Kasteel
van Sinterklaas in Helmond: de
postkamer, de pietenslaapzaal, de
pietenschool, de pepernotenbakkerij, de
werkkamer en … de slaapkamer van
Sinterklaas.
De kinderen hebben letterdoosbrieven
gemaakt en getekend. Deze hebben we
via de mail doorgestuurd naar
Sinterklaas. Er komen nu mailtjes van de
Sint binnen … spannend en superleuk.
Regelmatig oefenen we samen ons
optreden voor de Sint die woensdag 5
december onze school bezoekt.
Inmiddels zijn we bij Lijn 3 gestart met het thema: “Mijn lijf”. We combineren dit
met het thema “Sint/Kerst”. Na de kerstvakantie komen we middels het project
“Relaties en Seksualiteit” inhoudelijk terug op het thema “Mijn lijf”. Het is even
zoeken en combineren … dat adviseert ook de methode Lijn 3.
De bussommen zijn geïntroduceerd bij Wizwijs. We oefenen met de getallenlijn,
fiches, het instappen (+) en uitstappen (-). Zo gaan we samen langzaam aan
richting “sommen maken”. Alle kinderen hebben, naast een leesplaats en een
schrijfplaats, nu ook een rekenplaats (groep 3b).
Tijdens de schrijfles genieten we van de vorderingen die de kinderen maken met
het methodische schrift. We zitten hiermee goed op schema.
In groep 3a hebben we een nieuwe stagiaire, juf Laura. Zij is op de donderdag
en vrijdag in de klas.
De kinderen ontvangen vrijdag hun eerste rapport van groep 3. Mocht u o.a.
naar aanleiding hiervan vragen hebben, kunt u een afspraak met een van de
leerkrachten maken. Voor groep 3a is daarvoor een extra mogelijkheid op
woensdag 12 december. Zie hiervoor de intekenlijst.
We gaan samen dit jaartje op een fijne en sfeervolle manier beëindigen.
Nicole, Rian, Pieter
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Nieuws uit de middenbouw

(vervolg)

Nieuws uit groep 4
We hebben er lang naar uitgekeken, maar eindelijk is onze Sint
weer in het land.
We zijn volop bezig om een mooi optreden in te studeren voor
zijn verjaardag op 5 december.
Dan brengt de Sint en zijn Pieten een bezoekje aan onze
school!
Daarna komen we in de kerstsfeer.
We zijn begonnen in het tweede werkboekje van schrijven. Je mag meteen als je een letter geleerd hebt,
deze overal gebruiken. Vooral je eigen naam of bij namen in een verhaal.
Tot aan de kerstvakantie doen we nog tutorlezen, maar na de kerstvakantie vervalt dit en stappen we
over naar Nieuwsbegrip.
Dit is een methode waarbij we bezig zijn met begrijpend lezen. Denk aan: moeilijke woorden,
samenvatten, wat weet ik al? Etc.
Nieuws uit groep 5
Hij komt, hij komt.... en dat merken we aan álles! Niet alleen aan al de knutselwerkjes,
versiersels, Sinterklaasboekjes en het optreden oefenen. Maar ook aan de concentratie
en het geduld van sommige kinderen, hahaha! Het valt niet altijd mee, maar we doen
ons best in ieder geval! Het is ook zeker een gezellige tijd en dan de mail van Groene
Piet erbij... Leuk zeg!
Bij rekenen zijn we in blok 4 begonnen. Het wordt allemaal steeds moeilijker, dus het
blijft oefenen... zo ook de tafeltjes. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: ook thuis
oefenn a.u.b!
De rapporten worden deze week uitgedeeld. Spannend misschien? Houd er rekening
mee dat de beoordeling lager kan zijn. Dit kan komen doordat de leerstof moeilijker
wordt, máár in groep 5 verwachten we natuurlijk ook meer van de kinderen (qua
werkhouding, zelfstandigheid, enz) dan in groep 4. De LVS-gegevens zijn ingevuld zoals
de cito gemaakt is eind groep 4. In januari worden de eerste toetsen in groep 5
gemaakt en deze resultaten komen in het tweede rapport te staan.
We hebben voortaan fruit op school. Mooi om te zien dat iedereen het probeert en veel
kinderen hebben al wat meer op het 'lust ik toch wel-lijstje' bij kunnen zetten.
Groep 5b heeft een groepje compleet voor het
handbaltoernooi. Bij groep 5a is het helaas niet gelukt om een
groepje te maken. Misschien volgend jaar dan maar?

En als Sinterklaas vertrokken is, hebben de kinderen eerst een
dagje vrij en dan zitten we al meteen in de Kerstliedjes... het is ook elk jaar hetzelfde
liedje, haha! Maar wel gezellig!
Geniet maar lekker van deze mooie tijd!
groetjes van meester Drewich, juf Leanne en juf Els
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Nieuws uit de bovenbouw
Nieuws uit groep 6

•

De eerste rapporten van dit jaar zijn uitgedeeld en er hebben zich al vele
mensen ingeschreven voor de ouder-kind-inloop. Dat is fijn. Heeft u vragen
n.a.v. het rapport, dan bent u natuurlijk van harte welkom om deze te stellen.

•

Dinsdag 4 december is juf Hanneke er voor juf Dimphy.

•

Het heerlijk avondje komt er al weer snel aangewaaid....en de surprise voor
groep 6. De lotjes zijn
verdeeld, de winkels
waarschijnlijk leeg gekocht en
de lijm zit overal..... maar dat
is ook de bedoeling. We gaan
er woensdag 5 december een
leuke, gezellige en vast ook
een beetje een spannende
dag van maken. Zoals op het
briefje stond, brengen de
kinderen hun surprise die
ochtend naar de klas, zetten
hem daar neer en gaan weer
naar buiten om te kijken óf en
hóe Sint met zijn Pieten deze
keer naar de Mariaschool
komt!

•

Iedere woensdag, donderdag en vrijdag krijgen we voortaan schoolfruit.
Kinderen horen op dinsdag wat we die week krijgen. Wanneer uw kind iets
echt niet lust mag u op die dag iets anders meegeven.

•

De week van 17 december is juf Kirsten er de hele week. We maken ons dan
ook al weer op voor de kerstviering. Gezellig weer!

•

Vrijdag ochtend 21 december sluiten we het jaar weer af met een kerstviering,
informatie hierover volgt nog.

Wensen we jullie allemaal heel veel plezier op pakjesavond en donderdag 6
december lekker spelen met wat je hebt gekregen!
Ook al vast hele fijne Kerstdagen, maar dat lijkt nog zo ver weg, eerst maar de
Sint.
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Nieuws uit de bovenbouw

(vervolg)

Nieuws uit groep 7

't Heerlijk avondje staat voor de deur.... Voor de kinderen van groep 7
weer erg bijzonder, want zij zijn volop bezig met het maken van de
surprise. Spannend, want wie heeft wat voor wie gemaakt???
Op woensdag 5 december zullen we dit gaan zien.... Zou de Sint ons
ook nog een bezoekje brengen? Of rijdt hij dit jaar onze klas voorbij?

Dit jaar zal carnaval extra gezellig worden
in groep 7b. In deze groep zitten namelijk
Prins Olaf I en adjudant Dirk. Zij gaan
voorop in de polonaise van de Pompers.
Maar ook de Meerpoel heeft twee
raadsleden uit groep 7b: Daantje en Mare!
Alaaf.....

Deze week zullen de kinderen hun eerste rapport ontvangen. Wat
hebben ze hard gewerkt! Wat zijn we trots. Mocht u behoefte hebben
aan een gesprek, schrijf u dan in voor het ouder-(kind)-gesprek. De
intekenlijsten hangen bij de groepen op de kast.
Verder is meester Jerom deze week gestart in groep 7b. Hij is het
komend schooljaar de meester van deze groep. Juf Anke heeft namelijk
extra tijd gekregen voor haar IB-taken. We heten meester Jerom van
harte welkom op de Mariaschool!
Zodra de Sint weer terug naar Spanje is, is het tijd om de kerstboom
tevoorschijn te halen. We gaan richting het einde van 2018! We sluiten
2018 natuurlijk af met de jaarlijkse kerstviering. Meer informatie
hierover ontvangt u nog....
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Nieuws uit de bovenbouw

(vervolg)

Heeft u nog kerstboomversiering liggen
waar u niets mee doet? In verschillende
groepen kunnen ze die nog goed
gebruiken.
U kunt deze afgeven bij juf Daniëlle
van groep 7.
Alvast hartelijk dank!

Open dagen in het VO
Hieronder vindt u een lijstje met alle open dagen van scholen voor
voortgezet onderwijs in de regio.
Varendonck College: 3 februari, 12.00-16.00 uur
Willibrord Deurne: 1 februari, 18.00-21.00 uur
Jan van Brabant: 10 februari, 11.00-15.00 uur
Peelland College: 10 februari, 11.00-15.00 uur
Hub van Doorne: 10 februari, 12.00-15.00 uur
Alfrink College: 10 februari, 13.00-16.00 uur
Citaverde: 3 november, 10.30-13.30 uur
Praktijkschool Helmond: 10 februari, 11.00-15.00
uur
Rooi Pannen: reeds geweest

Mocht u nog op een andere school willen gaan kijken, kijkt u dan
opwww.devogids.nl(OpenDagenPlanner)
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Nieuws uit de bovenbouw

(vervolg)

Nieuws uit groep 8.
Kinderraad
Dinsdag 6 november was het dan eindelijk
zover: de presentaties van de Kinderraad in de
raadszaal van het gemeentehuis in Someren.
Alle ideeën waar groep 8 de afgelopen weken
hard aan gewerkt heeft mochten
gepresenteerd worden aan o.a. de
burgemeester, Jacqueline Ketelaar (Prodas), De
Rabobank en nog vele anderen. Ook was er
veel pers aanwezig. Er zijn al verschillende
artikelen verschenen in (lokale) dagbladen.
Een resultaat waar we trots op mogen zijn! Op
korte termijn komt de wethouder een
terugkoppeling geven in de klas waarbij we horen wat de gemeente uiteindelijk met onze
ideeën van plan is.
Verhuisdagen
Op maandag 3 en 10 december is juf Kimberly niet in de klas i.v.m. een verhuizing. Op 3
december komt juf Rian van Houts in de klas en op 10 december Juf Dimphy.
Ouder-kind inloop
Op dinsdag 4 december staat het volgende ouder-kind inloop moment op de planning.
Inschrijven kan op school via de intekenlijst maar ook via de mail.
Sinterklaas!
Op woensdag 5 december vieren we Sinterklaas in de klas en hebben we surprise! De
instructies voor het inpakken en in de klas zetten staan op de lootjes. Succes allemaal met
shoppen, knutselen en rijmen! Donderdag 6 december mogen jullie lekker gaan genieten van
je surprise want dan is er studiedag.
Informatie avonden Varendonck College
Maandag 10 december organiseert het Varendonck College in Asten een informatie avond
voor ouders. Op woensdag 12 december is de informatie avond op Varendonck College
Someren. Beide avonden starten om 19.30 uur. Zie website Varendonck College voor meer
informatie.
Rapporten en definitieve adviesgesprekken
Groep 8 krijgt vrijdag 14 december het eerste rapport. Na de kerstvakantie starten de
definitieve adviesgesprekken voor het voortgezet onderwijs. Ouders krijgen hiervoor een
persoonlijke uitnodiging van de leerkracht.
Kerst
Vrijdag 21 december vieren we Kerstmis op school. We starten met de hele school met een
viering in de kerk. Na de pauze gaat groep 8 allerlei optredens verzorgen voor de bewoners
in Sonnehove. We sluiten het jaar 2018 gezellig af in de klas met een heerlijke kerstbrunch.
Een intekenlijst voor de hapjes komt begin december in de klas te hangen.
Groetjes juf Kimberly
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Overig nieuws
Ook de verkeerscommissie heeft de afgelopen periode niet stil gezeten.

Met het verzetten van de klok en de winterperiode die we in gaan is het weer
vroeg donker buiten. Wij vinden goede fietsverlichting ontzettend belangrijk en
hebben daarom tijdens de ANWB STREETWISE dag ook de jaarlijkse
fiets(verlichtings)controle weer gehouden. Alle fietsen van de kinderen van groep 5
tot en met 8 zijn gecontroleerd. De fietsen, waarvan de verlichting het niet (goed)
deed, hebben nieuwe verlichting gekregen, om zo veilig deel te kunnen nemen aan
het verkeer.
Op 14 november hebben we ook het 'dode hoek-project' weer gedaan in
samenwerking met transportbedrijf A. Kanters die ieder jaar een vrachtwagen en
chauffeur beschikbaar stellen.
Alle kinderen uit de groepen 3, 5 en 7 hebben buiten bij de vrachtwagen zelf weer
gezien en ervaren hoe groot een vrachtwagen is, wat de dode hoeken zijn en dat
je aan de voorkant toch wel vele meters nodig hebt voordat je zichtbaar bent voor
de chauffeur.
Natuurlijk hebben we ieder bezoekje afgesloten
met zijn allen 'op de klep'.
De volgende verkeersactiviteit is in februari.
Dan staat een bezoek aan de DAF op het
programma voor groep 6.
Lijkt het je leuk om deze activiteiten samen met
ons te organiseren en zo samen voor een
(verkeers)veilige school te zorgen, laat het ons
weten via: Kimwijnen@hotmail.com!
Namens de verkeerscommissie,
Maaike, Marjon en Kim
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