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MARIASCHOOL 27 NOVEMBER 2018

Nieuws vanuit de directie

 

Alweer de laatste nieuwsbrief van dit kalenderjaar. Voordat ik iedereen hele 
fijne dagen ga wensen wil ik het volgende nog met u delen:  

Website 
18 december is onze nieuwe website online gegaan. Alle scholen van Prodas 
hebben een nieuwe website in dezelfde huisstijl. Ook is er een ouderapp 
ontwikkeld. De komende periode zal naar de mogelijkheden en inzetbaarheid 
van deze app voor onze school gekeken worden en uitgeprobeerd. We houden 
u van onze ervaringen op de hoogte. 

Studiedag  
Tijdens de studiedag van 6 december hebben we ons als team gebogen over 
rekenen en muziek.  

Met rekenen zijn we bezig geweest met de verschillende instructiemodellen 
zoals deze gebruikt worden. En dan met name het Drieslagmodel en 
het Handelingsmodel. Op deze manier proberen we de instructie zoveel 
mogelijk af te stemmen op de leerbehoefte van de leerlingen in de groep. Ook 
hebben we gekeken naar de vertaalcirkel.  

Welke verschillende manieren van verwerking helpen kinderen de stof nog 
beter tot zich te nemen. Op de afbeelding ziet u een aantal voorbeelden die 
daarbij zouden kunnen helpen. Weer een volgende stap in kijken naar wat 
leerlingen nodig hebben om een volgende stap in hun leerproces te zetten. 
Heel interessant. 

De middag zijn we bezig geweest met het thema winter in de muziek. 
Praktische voorbeelden van wat je in de les kunt doen om niet alleen een lied 
aan te leren, maar ook aan de slag kunt gaan met dagelijkse voorwerpen en 
ideeën om de les inhoudelijk nog meer aan te sluiten bij de leerlingen.  
Een intensieve maar waardevolle dag. We houden u uiteraard op de hoogte 
van het vervolg.... 

Rest mij als laatste nog om alle kinderen, 
ouders, team en iedereen die zich betrokken 
voelt bij de school hele gezellige, warme en 
liefdevolle kerstdagen te wensen en een rustige 
start van het nieuwe jaar. We zien elkaar weer 
op maandag 7 januari. Tot dan! 

https://youtu.be/2BRilbxPIC4
https://youtu.be/iLVC7l8pIa4
https://youtu.be/2BRilbxPIC4
https://youtu.be/iLVC7l8pIa4
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Nieuws uit de kleutergroepen

Agenda  
Januari 2019 

De hele maand: 
adviesgesprekken groep  8 

8: ouder-(kind)-inloop 
groepen 1 t/m 6 

9: luizencontrole 

14: vergadering 
oudervereniging 

14: ouderavond communie 
20.00-21.00 uur 

20: Open dag 

24:ouder-(kind)-inloop 
groepen 1 t/m 8 

30: nieuwsbrief

Nieuws uit de groepen 1 en 2 

Wat hebben we genoten van de Sinterklaastijd! Op 
woensdag 5 december beleefden we een prachtige 
aankomst van Sinterklaas en zijn pieten op onze school. 
Daarna werden we nog getrakteerd op een geweldig 
optreden van Peejay en Diede met hun Sinterklaas hits. De 
wervelende show en de optredens in de speelzaal zullen nog 
lang in onze herinnering blijven. Bedankt Sinterklaas, alle 
pieten, Peejay en Diede en niet te vergeten Groene Piet. 
Jullie waren top!  

In de klas ontvingen we nog onze groepscadeautjes en 
kregen we ieder nog een zakje snoep mee naar huis. 
Het Kerstspel dat de kleuters deze week opvoeren heeft 
iedereen weer ontzettend ontroerd! De kinderen hebben het 
super gedaan! 

Ook de sfeervolle gezamenlijke kerstviering en de 
kerstbrunch op vrijdag voor alle groepen voor de 
kerstvakantie geeft ons het kerstgevoel om op weg te gaan 
naar het naderende Kerstfeest. 
Na de kerstvakantie starten we in week 2 en 3 met een 
open week.  
In week 4 starten we dan met het piramideproject “Ziek en 
Gezond”  
De informatie hierover staat t.z.t. in de piramidebrief 
vermeld. 

Bij de KiVa-lessen gaan we praten over wat is plagen/pesten 
We gaan ervaren dat het tegenovergestelde van pesten is: 
iemand een fijn gevoel cadeau geven door iets positiefs te 
doen of te zeggen.  

In groep 0-1a van juf Astrid en juf Yvonne worden vier jaar 
en starten in januari: Noud van Bussel, Quinn Maas, Ties 
van Asten 
In groep 0-1b van juf Yvonne en juf Annette worden vier 
jaar en starten in januari: Tim Peeters 
Wij wensen hen van harte welkom en een hele fijne 
leerzame tijd op onze school! 
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Nieuws uit de kleutergroepen (vervolg)

Nieuws uit de middenbouw 

Nieuws uit de groepen 3 

Juf Rianne heeft vanaf het begin van het schooljaar in groep 0-1a en 
0-1b vervangen voor juf Yvonne. Zij is de week voor de kerstvakantie 
de laatste keer in deze groepen. Ze blijft bij juf Ellen op vrijdag 
werken. Juf Yvonne start op 8 januari.  

We bedanken juf Rianne voor alle goede zorgen en wensen haar veel 
succes met haar verdere loopbaan. 

Tot slot wensen we iedereen liefdevolle en 
gezellige Kerstdagen toe en een gezond en 
gelukkig 2019! 

Juf Tamara, juf Annie, juf Ellen, juf Astrid, 
juf Rianne, juf Yvonne, juf Mieke, juf Mara 
en juf Annette 

Vrijdag 21 december sluiten we het eerste deel van het schooljaar groep 3 samen 
af met een kerstviering. Daarna een gezellige en overheerlijke kerstbrunch.... 
SAMEN..... met ons clubje, in de eigen klas, in kerstsfeer. Wij wensen iedereeen 
een heel fijne kerstvakantie, fijne kerstdagen en alle goeds voor 2019! 
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In het nieuwe jaar starten we met thema 
6 van Lijn 3: Feest. Een beetje mosterd na 
de maaltijd aangezien we in december al 
een heel feestelijke maand hebben achter 
de rug hebben. We gaan hier natuurlijk 
creatief mee om. In dit thema worden ook 
de laatste letters aangeboden. In de 
laatste week van januari gaan ze hun 
officiële Letterdiploma behalen. Daarvoor 

moeten ze alle letters vlot en foutloos verklanken. 

Met Wizwijs starten  we met blok 5. De getallenlijn wordt verder uitgebreid 
naar 100, we maken al echte "rekentaal"sommen. We leren splitsen 
(automatisering) en met de klok oefenen we ook nog volop met de hele en 
halve uren.  

De maanden januari en februari staan, zoals andere jaren, in het teken van de 
toetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem. De kinderen maken een rekentoets, 
krijgen een spellingsdictee, gaan lezen om te bepalen op welk AVI-niveau ze 
mogen lezen. We lezen ook de DMT (drieminuten-toets), drie verschillende 
kaarten, iedere keer 1 minuut. De resultaten van deze toetsen vindt u in 
maart terug op het rapport. 

Maar eerst gaan we genieten van een welverdiende vakantie. Rust lekker uit 
en tijd om samen dingen te ondernemen. Op maandag 7 januari proosten we 
met elkaar op het nieuwe jaar 2019! 

Groetjes van jullie meester en juffen.
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Nieuws uit de middenbouw (vervolg)

Nieuws uit groep 4 

Wat gaat een jaar toch snel...  
Met schrijven hebben we al bijna alle hoofdletters gehad en we kunnen al mooie 
zinnen maken bij taal.  
 
Met spelling komen nu allerlei woordjes aan bod, waar we echt regels voor 
nodig hebben. En bij rekenen hebben we al veel tafeltjes gezien, maar nog lang niet 
allemaal. 

Afgelopen vrijdag hebben we voor de laatste keer met onze tutor uit groep 7 
gelezen.  
Na de kerstvakantie starten we met 
nieuwsbegrip. We leren wat de 
handige manieren zijn om een 
verhaal te kunnen snappen.  

Ook na de kerstvakantie gaan we 
werken aan de Rode Draad: "het 
kastje van Sherazade".  
Een boekenproject van de bieb 
waarin we verschillende soorten 
boeken bespreken en erover 
werken. 

Groep 4b gaat op maandag 28 januari de hele voormiddag werken over de natuur bij 
het IVN in Asten. In maart mag groep 4a hiernaartoe.  
Een vol en superleuk programma komt eraan. Maar eerst vakantie! We wensen jullie 
fijne feestdagen en een goede jaarwisseling! 

De juffen van groep 4. 
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Nieuws uit de middenbouw (vervolg)

 Nieuws uit groep 5 

Met de kerstvakantie voor de deur kijken we met groep 5 alvast vooruit naar het 
nieuwe jaar. Op maandag 7 januari is de eerste schooldag in 2019. Wat staat ons 
allemaal te wachten? Wat wel leuk is om te vertellen is dat we met de groepen 5 
mee gaan doen met een uniek leesproject genaamd ‘Scoor een Boek’. In 10 weken 
tijd gaan we met de klas en thuis zoveel mogelijk lezen, oftewel ‘scoren’. Hierbij 
worden we, via digitale middelen, aangemoedigd door Helmond Sport doelman 
Stijn van Gassel. Net als bij voetbal begint het project met een ‘aftrap’, halverwege 
is het ‘rust’ en tijdens het slot klinkt er een ‘eindsignaal’.  

Elke week bepalen we met de klas welke 
boeken in de basis staan. Het project wordt 
afgesloten met een sportieve activiteit in het 
stadion van Helmond Sport. Het doel is 
kinderen te stimuleren met plezier te (blijven) 
lezen en te bewegen. De Basis is een (digitale 
PowerPoint-) opstelling met de 11 mooiste, 
leukste of spannendste boeken in de klas. We 
hebben er superveel zin in. De aftrap is in de 
tweede schoolweek na de kerstvakantie.  

We hopen dat de kinderen veel blijven lezen, ook gedurende de vakantie. Dit kan 
dan zijn vruchten afwerpen in het nieuwe jaar. Hetzelfde geldt voor de tafeltjes. 
Een groot compliment voor alle leerlingen die zo super hard aan de slag zijn met 
het leren van deze lastige sommen. We zien 
iedereen groeien en hopen dat we deze 
positieve lijn doorzetten met elkaar! 

We maken er nog een paar mooie dagen 
van zo vlak voor kerst. De sfeer in de 
groepen zit er goed in. De klassen zijn 
sfeervol vers ierd en er z i jn mooie 
knutselwerkjes gemaakt in het thema kerst. 
Geniet van de vakantietijd en laad alle 
batterijen maar flink op. Tot 2019! 

Groetjes Drewich, Els en Leanne. 
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Nieuws uit de bovenbouw 

Nieuws uit groep 6 

We gaan vele leuke dingen doen de eerste helft van het jaar 2019! 

• De week van 21 januari starten we met de LVS toetsen voor Luisteren. 
• Op zondag 20 januari van 10.00 tot 12.00 uur is de Open Dag van onze school. 

Iedereen is van harte welkom om een kijkje te komen nemen.  
• Op 22 januari is juf Dimphy naar de mentoren bijeenkomst op de Kempel. Juf 

Kirsten zal de ochtend in de klas zijn.  
• De spreekbeurten en boekbesprekingen zijn in volle gang. De kinderen hebben 

erg hun best gedaan er iets moois van te maken. Heel knap hoor. Voor ons is 
het fijn als we het werkstuk een week van te voren hebben, zodat we het al 
een keer doorgelezen hebben en evt. opmerkingen mee kunnen geven. 
Bedankt. 

• Op 5 februari mag groep 6 naar het DAF - Museum in Eindhoven.  

• Groep 6 mag in januari deel gaan nemen aan de bijeenkomsten van Core 
Power. Deze worden op school gegeven onder lestijd. De start is maandag 7 
januari. Vraag uw kind maar eens wat hij/zij bij deze lessen gedaan heeft. De 
laatste les vindt plaats op vrijdag 5 april.  

• Nog een algemene opmerking: We zijn flink aan het oefenen met tafeltjes, 
maar ook + en - sommen krijgen de aandacht. Vooral de sprongen over het 
tiental en terug (17+5 of 24-8) moeten snel gemaakt kunnen worden. We 
splitsen het getal om het in stukjes erbij of eraf te doen.  
Vraag uw kind er eens naar. En een paar keer oefenen in de week kan geen 
kwaad.  
 
Veel plezier! 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Nieuws uit de bovenbouw (vervolg)

Nieuws uit groep 7 

 
Als vrijdag de kerstviering en de kerstbrunch achter de rug zijn staat de 
kerstvakantie voor de deur. 
Iedereen is er aan toe, de kinderen hebben hard gewerkt en hebben hem 
echt verdiend. 

In de kerstvakantie gaan er maar liefst 3 teams uit de beide groepen 7 
meedoen aan het handbaltoernooi. 
Dat wordt gehouden in de kerstvakantie op 27 december in de namiddag, de 
kinderen die meedoen hebben een planning gekregen, maar verder is 
iedereen welkom om aan te moedigen. Zet hem op. 

In januari gaan we weer van start met het tweede deel van het schooljaar.  
In deze en komende maand vindt de eerste ronde van de Cito-toetsen plaats. 
In groep 7a gaan ze hun presentatie over de Romeinen laten zien, de juf is 
erg benieuwd of het gelukt is in Prowise presenter. De kinderen kunnen ook 
thuis inloggen en het laten kijken. 

Als er behoefte is aan een gesprek met de juf is er op 24 januari ouder-kind 
inloop in groep 7. 
 

juf Daniëlle, meester Jerom, juf Marleen en juf Corien wensen jullie fijne 
feestdagen en een heerlijke vakantie 
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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 
op  www.devogids.nl  (OpenDagenPlanner)  

Nieuws uit de bovenbouw (vervolg)

Nieuws uit groep 8. 

Kerstviering   
Vrijdag 21 december vieren we Kerst op de Mariaschool. Voor groep 8 is het 
programma iets anders dan voor de andere groepen. Tijdens de viering in de 
kerk zullen Maureen en Sanne Hoppenbrouwers deelnemen aan het kerstspel 
als vertellers. Tijs zal een aantal kerstliedjes spelen op zijn trompet. Na de 
viering in de kerk gaat groep 8 naar Sonnehove om daar verschillende 
(kerst)optredens te verzorgen voor de bewoners. Na afloop van de optredens 
mogen de kinderen de eigen gemaakte kerstkaarten aan de bewoners van 
Sonnehove geven. Tenslotte sluiten we het jaar 2018 gezellig af in de klas 
met een heerlijk kerstbrunch.  

Ik wens iedereen hele fijne feestdagen, een hele fijne 
kerstvakantie en een gelukkig en gezond 2019!  

http://www.devogids.nl/
http://www.devogids.nl/
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Nieuws uit de bovenbouw (vervolg)

Definitieve adviesgesprekken   
Na de kerstvakantie ontvangen alle ouders een uitnodiging voor 
het definitieve adviesgesprek. Uw zoon/dochter is hier ook bij 
aanwezig. In dit gesprek wordt het definitieve advies gegeven en 
krijgt u het onderwijskundig rapport. Dit zijn de documenten die 
wij naar de middelbare school van uw keuze zullen sturen.  

Receptie Prins Stef   
Op zondag 13 januari 2019 zijn alle kinderen 
van groep 8 uitgenodigd op de receptie van 
Prins Stef. Vanaf 15.00 uur is er de 
gelegenheid om te komen feliciteren. Daarna 
zal er nog gezellig gefeest worden. Alaaf!   

Voorlichting jeugdcriminaliteit  
Dinsdag 15 januari komt bureau Halt een 
voorlichting geven over jeugdcriminaliteit. In 
de voorlichting gaan ze met de leerlingen uitzoeken wat 
jeugdcriminaliteit nu eigenlijk is. We bespreken daarvoor een 
aantal waargebeurde verhalen van jongeren die bij Halt zijn 
geweest. Met de leerlingen zoeken we uit waarom deze jongeren 
strafbare feiten hebben gepleegd. Stoer doen, verveling en 
boosheid zijn door jongeren veelgenoemde redenen. Door de 
voorlichting komen de leerlingen erachter wat de gevolgen zijn 

geweest voor zowel de jongeren als voor de 
andere betrokkenen, zoals de ouders of het 
slachtoffer. 

Project ‘’Weg uit de Peel’’ 
Na de kerstvakantie zullen wij starten met het 
project ‘’Weg uit de Peel’’. Het boek ‘’Weg uit de 
Peel’’ van Jacques Vriens is de rode draad die 
door dit project loopt. De kinderen maken in 
groepjes een werkstuk wat ze uiteindelijk ook 
samen zullen presenteren aan de klas.  

                  
Groetjes juf Kimberly  
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Overig nieuws

Wij wensen alle kinderen, ouders en 
het team van de Mariaschool een hele 
fijne kerst en een gelukkig en veilig 
nieuwjaar! 

De Verkeerscommissie, 
Maaike, Marjon, Kim 

Wij wensen alle kinderen, ouders en het team van 
de Mariaschool een hele fijne kerst en een gelukkig 

en veilig nieuwjaar! 

De Verkeerscommissie, 
Maaike, Marjon, Kim 
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Leren met LEV biedt diverse groepstrainingen aan over Positief Opvoeden. Groepstrainingen bieden 
het voordeel dat ouders van elkaar leren door kennis en ervaringen met elkaar te delen. De trainingen 
worden door professionals gegeven en zijn doorgaans kosteloos.  
Aanmelden en meer informatie op de website www.lerenmetlev.nl/zinzicht.   
 
 
Positief Opvoeden 0-12 jaar 
Niet luisteren? Driftbuien? Slaapproblemen?  
Met de training Positief Opvoeden leren ouders een positieve band opbouwen, stimuleren van gewenst gedrag en 
hanteren van ongewenst gedrag en het aanleren van nieuwe vaardigheden en gedrag. 
Training bestaat uit 5 bijeenkomsten van 2 tot 2 ½ uur 
Start: 15 januari van 19.00 - 21.00 uur, locatie: Helmond 
Kosten 15 euro 
 
 
Positief Opvoeden tieners 12-17 jaar 
Is je kind lastig thuis? Op school? Met vrienden?  
Met de training Positief Opvoeden leren ouders de basisprincipes en opvoedstrategieën van Triple P aan de hand 
van observatie, groepsdiscussie, rollenspel en het geven en krijgen van feedback.  
Training bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 uur en een telefoongesprek van 15 tot 30 minuten. 
Start: 15 januari van 19.00 - 21.00 uur, locatie: Helmond 
Kosten 45 euro 
 
 
Positief Opvoeden voor gescheiden ouders 
De training bereidt ouders voor op een zo goed mogelijke overgang naar de nieuwe gezinssituatie na de echtschei-
ding. Aan bod komen het ontwikkelen van een goede co-ouderschapsrelatie, vaardigheden om te leren omgaan 
met eigen emoties, oplossen van problemen en een balans vinden tussen werk, gezin en ontspanning. 
Training bestaat uit 6 bijeenkomsten. Indien nodig kan de training worden aangevuld met  twee bijeenkomsten 
over de nieuwe opvoed- en gezinssituatie en wat dit betekent voor de opvoeding. 
Start: 12 maart van 19.00 - 21.00 uur, locatie Helmond  
Kosten 45 euro 
 

Trainingen Leren met LEV 
Positief Opvoeden voor ouders 

Leren met LEV biedt iedereen de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen en te  groeien, 
op persoonlijk of professioneel vlak, als inwoner, vrijwilliger of beroepskracht.  
www.lerenmetlev.nl   

Kijk voor uitgebreide informatie en aanmelden op: www.lerenmetlev.nl/zinzicht 

Neem voor maatwerk, informatie of vragen contact op: info@lerenmetlev.nl 
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