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MARIASCHOOL 28 JANUARI 2019

Nieuws vanuit de directie

 

GEZOCHT: ENTHOUSIAST TALENT


De activiteitencommissie zoekt talenten om onze commissie te versterken.


Wie zijn wij?

Wij zijn een groepje actieve ouders die zich inzetten voor verschillende activiteiten 
bedoeld voor de leerlingen van de Mariaschool.


Wat doen wij?

Ieder jaar verzorgen wij voor de leerlingen van de Mariaschool twee activiteiten. Voor dit jaar 
zijn dat Mariaschool’s got talent’ (13 maart) en ‘De Koningsspelen’ (12 april).


Hoe werken wij?

We vergaderen een paar keer per jaar, vaak op school, om de activiteiten te organiseren.


We zijn benieuwd naar jouw ideeën! Er zijn namelijk veel dingen te organiseren, bespreken en/
of regelen, zoals bijvoorbeeld de thema’s van de activiteiten en de daarbij passende spellen. 


Meer weten?

Of al enthousiast en wil je je aanmelden? Neem dan contact met ons op via 
activiteitenmariaschool@gmail.com


Wie weet tot snel!


De activiteitencommissie,

Kim Sleegers, Kim Coppens, Patricia Velings, Christel Sonnemans, Christel Danes, Ellen van 
Lieshout, Sandra van Lieshout


Staking
Er is in de media een nieuwe landelijke stakingsdag aangekondigd op 15 
maart. 

Op dit moment weten we nog niet of wij als school hier ook aan 
deelnemen. Uiteraard houden we u op de hoogte mocht dit wel het geval 
zijn. 

mailto:activiteitenmariaschool@gmail.com%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:activiteitenmariaschool@gmail.com%22%20%5Ct%20%22_blank
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Nieuws uit de kleutergroepen

Agenda  
Februari 2019 

3: Open dag Varendonck 

5: Groep 6 DAF museum 

5: Groepen 7 Nederlands 
Stiudentenorkest 

20: groepen 3 en 4 
voorstelling CuVoSo 

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

26: studiedag leerkrachten, 
kinderen vrij 

27: nieuwsbrief 

28: groep 8 Movement

Nieuws uit de groepen 1 en 2 

Na de kerstvakantie zijn we weer uitgerust gestart met twee 
open weken. Vele materialen uit de kasten kwamen uitgebreid 
aan de orde. We vonden het fijn om hier in alle rust aandacht 
aan te kunnen besteden. Ook hebben we in de verschillende 
groepen het thema ‘Winter’ aan bod laten komen met allerlei 
winteropdrachten. 

Tot 8 februari werken we aan het 
Piramideproject ‘Ziek en Gezond’. 
Dit project sluit aan bij de 
ervaringen van de kinderen. Dat 
zijn zowel de ervaringen met ziek 
zijn als alles wat te maken heeft 
met hoe ze weer genezen. De 
kinderen worden zich bewust van 

wat belangrijk is om je lichaam zo gezond mogelijk te houden. 
Binnen deze context worden allerlei activiteiten uitgevoerd 
gericht op alle ontwikkelingsgebieden. Zelfs een echte dokter, 
de mama van Floor en Tibbe heeft in de groep enthousiast 
verteld over de doktersspullen.  
Hartelijk dank voor de tijd en uitleg! 

Vanaf 11 februari starten we met het project ‘Kleding’  
Dit project sluit mooi aan bij Carnaval. We gaan op allerlei 
manieren in de hoeken en in de werkjes dit leuke thema 
uitvoeren. Dit project loopt tot aan de Carnavalsvakantie. 

Op een nog nader te bepalen woensdag in februari gaan de 
kinderen van groep 8 in het kader van de Nationale 
Voorleesdagen een prentenboek voorlezen aan de kinderen van 
groep 1 en 2. De leerlingen van groep 8 gaan zelf een 
prentenboek uitzoeken en voorbereiden. 
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Nieuws uit de kleutergroepen (vervolg)

Nieuws uit de middenbouw 

Nieuws uit de groepen 3 

Tijdens de KiVa lessen staat bij thema 5 het plagen, de ruzie en de 
manieren van pesten centraal. We bespreken wat pesten is en wat we 
kunnen doen om dit te voorkomen. Bij dit thema hoort dat de kinderen 
anderen een fijn gevoel kunnen geven.
Een hartelijk welkom aan de volgende kinderen die in februari  4 jaar 
worden en gaan starten: 
In groep 0-1b: Fenna Geboers en Stijn Klokgieters. 

We wensen hen een fijne en leerzame tijd op onze school!

Op dit moment zijn alle letters aangeboden. De kinderen hebben 
hun letterdiploma ontvangen. Daarnaast wordt ook gekeken of de 
kinderen alle letters kunnen schrijven.   
We gaan de komende weken druk in de weer met de toetsen van 
CITO.  

We bepalen op welk AVI-niveau ieder kind afzonderlijk leest. De 
kinderen lezen een leestekst op M3-niveau, lezen ze deze goed op 
tempo en aantal fouten dan mogen ze ook leestekst E3 lezen. Zo gaan 
we door tot het moment dat het te moeilijk wordt voor het kind. 
Wanneer van ieder kind het niveau bepaald is ontvangt u een 
informatiebrief met het specifieke niveau van uw kind.   
We nemen ook de Drie Minuten Toets (DMT) af. De kinderen lezen 2x 
verschillende kaarten met woorden van verschillende 
moeilijkheidsgraad. De eerste kaart bestaat uit woorden zoals boom, 
vis, raam, etc. de tweede kaart bevat woorden zoals staart, streep, 
markt, etc.   

Daarnaast maken we de toetsen van Rekenen-Wiskunde en Spelling. 
De uitslagen van deze toetsen kunt u in maart op het rapport 
terugvinden.   
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Deze week starten we met thema 7 van lijn 3, Zon Maan en Sterren. Dit wordt 
een boeiend thema over het heelal en de planeten, 
speciaal voor de jonge onderzoeker!  
Wij zoeken in dit thema antwoord op de volgende 
vragen:  
- Wat kun je doen als je op vakantie gaat naar de 

ruimte?  
- Hoe sterk is lucht?  
- Hoe kan een voorwerp zweven?  
- Hoe ziet de maan er vandaag uit?  
- Welke planeet zou jij van dichtbij willen zien?  
- Hoe draaien de aarde en de maan.  
 
In groep 3a zijn we op zoek naar kleine 
wegwerpflesjes (zoals van water  o,i.d.) om te 
knutselen.  

  

Bij Wizwijs gaan we beginnen met blok 6. Tijdens dit blok komt het volgend 
aan bod:  
- Herkennen van even en oneven getallen  

- Getallen voor en na vijftallen (5, 15, 25, etc.) benoemen en schrijven   
- Met sprongen van 5 tot 55 tellen, met sprongen van 10 tot 100 tellen  
- Kinderen leren het = -teken, ze maken de stap van het tekenen van          
getallen naar het noteren van de bijbehorende som  
- “wegen” van gewichten (even zwaar, zwaarder, lichter)  
- Rekenen met geld met munten van 1, 2, 5 en 10 cent  

Op woensdag 20 februari gaan we op school genieten van de 
theatervoorstelling: Held op sokken.   
  
Natuurlijk gaan we nu ook naar het Carnavalsfeest toewerken. Op vrijdag 1 
maart gaan we er met zijn allen een gezellige dag van maken. Hoe deze eruit 
zal zien krijgt u nog van ons te horen.  

  
Na de carnavalsvakantie gaan we in de groepen 
3 starten met het houden van een 
“spreekbeurt”. De kinderen brengen daarvoor 
de doos van IKKE met een begeleidende brief 
mee naar huis. Aan de hand van spulletjes en 
foto’s vertellen de kinderen in de klas over 
`IKKE` … van geboorte tot nu … dus eigenlijk 
hun eerste “spreekbeurt”. U krijgt van ons nog 
bericht wanneer uw kind aan de beurt is.  
  

Groetjes van de meester en juffen van de groepen 3 
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Nieuws uit de middenbouw (vervolg)

Nieuws uit groep 4 

Nieuws uit de middenbouw (vervolg)

 Nieuws uit groep 5 

De afgelopen weken zijn we volop bezig geweest met het project 
van de Rode Draad: het kastje van Sheherazade.  

Hierbij hebben we geleerd dat er heel veel verschillende 
soorten boeken zijn: prentenboeken, sprookjesboeken, 
voorleesboeken, gedichtenbundels, leesboeken etc.  
We hebben iedere keer een la van het kastje open gemaakt 
en bij iedere la een activiteit of opdracht uitgevoerd.  

Nadat we dit project hebben afgesloten, starten we met het 
carnavalsproject. Verder zijn we met rekenen bezig met de 
tafeltjes, met schrijven hebben we alle hoofdletters geleerd en 
met spelling zijn we inmiddels aanbeland bij woorden waar we 
regels moeten toepassen om te weten hoe je een woord schrijft. 
Ook hebben we een aantal lessen van Nieuwsbegrip gehad. Erg 
interessant om op deze manier bezig te zijn met wat er in de 
wereld speelt!  

Op vrijdag 22 februari gaat groep 4A naar een tentoonstelling van het 
IVN. Denken jullie aan het blijven oefenen met lezen?  

Hallo allemaal, 

In groep 5 is het momenteel keihard werken. 

Deze maand zijn de AVI, DMT, Begrijpend lezen, Spelling en 
Rekentoetsen van het leerlingvolgsysteem aan de orde geweest of 
komen dat nog. De kinderen moesten daar af en toe even van 
uitblazen. De sneeuw van de afgelopen week bracht de nodige 
afleiding.  

Groep 5a is al op bezoek geweest bij de tentoonstelling van het IVN 
over kleuren en groep 5b gaat daar binnenkort naar toe. In het 
kader van deze activiteit hebben we een les over kleuren gehouden 
in beide groepen tegelijk.                                                                                                                                  
Heel leuk om met de twee klassen gelijktijdig aan dezelfde opdracht 
te werken. 



 7

Ook tijdens de gymles hebben we afgelopen maandag de twee groepen 5 
gesplitst. Super om eens een keer een spelletje bij de gym in een andere 
samenstelling te spelen. Nu was de onderlinge (sport)hiërarchie nog niet 
duidelijk en zo had iedereen weer kansen. 

Inmiddels heeft groep 5a afscheid genomen van hun stagiaire Danique. In 
groep 5b komt aanstaande maandag voor het eerst een nieuwe stagiaire 
kennismaken. Haar naam is Femke Jansen. 

De bieb heeft afgetrapt met het leesproject ‘scoor een boek’. Wij hebben ons 
opgegeven om met dit project mee te doen en zo te zorgen voor een extra 
stimulans om te lezen. Vooralsnog lijkt dit de eerste vruchten af te werpen en 
de eerste tientallen boeken zijn al gescoord. In groep 5a, 5b en groep 6 wordt 
bijgehouden hoeveel boeken tijdens dit project al door de kinderen zijn 
verslonden. 

Over een week of 4 is het alweer carnaval en ook dit jaar zullen we dit gaan 
vieren met de hele school in De Ruchte. We gaan de komende weken dan ook 
werken aan de voorbereidingen. 

We maken er ook dit jaar weer een mooi feest van! 

Juf Leanne, juf Els en meester Drewich. 
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Nieuws uit de bovenbouw 

Nieuws uit groep 6 

• Groep 6 mag dinsdag 5 februari naar het DAF- museum. De rondleiding 
start om 9.00 uur.  
Om te zorgen dat we op tijd zijn vertrekken we om 8.15 uur op school. We 
zien de kinderen dus graag een kwartier eerder op school.  

• We zijn gestart met de cito LVS toetsen.  Bent u benieuwd naar hoe het 
gaat dan kunt u zich altijd inschrijven voor een ouder- kind gesprek.  

• Op 13 maart is het Maria's got Talent. Ook de kinderen van groep 6 kunnen 
zich inschrijven op de lijst op de metalen kast bij de klas. 

• Op vrijdag 15 maart gaan we met de klas naar de Stulp in Asten. De 
tentoonstelling gaat over "Kleur".  
Zoals in de mail is aangegeven gaan we die ochtend met de fiets hier naar 
toe. Zorgt u dat de fiets van uw kind in orde is? Er hebben zich al 3 ouders 
gemeld om mee te fietsen, fijn dat dit al geregeld is. We komen gewoon in 
de klas om te verzamelen om 8.20 uur. Zijn we compleet dan vertrekken 
we gezamenlijk. We zijn ruim op tijd weer terug op school.  

• “Scoor een boek" is het project waaraan we nu werken.                                                        
Vorige week is Yvonne van de bibliotheek in Someren, bij ons 
geweest om het startsignaal te geven dat de wedstrijd is 
begonnen. Nu lezen we iedere dag een kwartier in de klas. 
Op deze manier proberen we zoveel mogelijk boeken te 
lezen, te scoren. Op dinsdag 19 februari komt Yvonne van de 
bieb nog een keer voor de "rust".  
In april mogen alle kinderen die mee hebben gedaan naar 
Helmond Sport. Wilt u hier meer over weten, kijk eens op de 
site van de bibliotheek.  

• Woensdag 20 februari is juf Hanneke er ipv juf Dimphy. 
Op 26 februari hebben we een studiedag en hebben alle kinderen vrij. 

• De carnavalsviering is op vrijdag 1 maart. Kinderen komen verkleed naar 
school en natuurlijk gaan we met z'n allen een super gezellig feest hiervan 
maken. We zijn heel benieuwd hoe mooi iedereen naar school toe komt! 
Succes met het uitzoeken van je beste carnavalskleren! 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Nieuws uit de bovenbouw (vervolg)

We hebben met onze groep enkele lessen CorePower van Baud gehad. 
Misschien dat uw kind hier thuis al wat over verteld heeft? Een korte 
uiteenzetting van waar vooral aan gewerkt is: 
De kinderen leren om de aandacht bij zichzelf te hebben en te houden. We 
"stelen" geen aandacht van een ander, want dan maken we niet alleen de 
ander zwakker, maar ook onszelf.  
Bijvoorbeeld: tijdens de uitleg van de juf probeert een kind de aandacht 
van een ander kind te krijgen. Het kind "steelt" dan de aandacht van de 
ander, zodat die niet op kan letten, maar hij/zij zelf let door het stelen ook 
niet op. Zo worden ze beiden zwakker, omdat ze de uitleg 
gemist hebben. 
 
Door je voeten stevig op de grond te zetten, leg je de 
aandacht bij jezelf. We doen hiervoor verschillende 
oefeningen om dit aan te leren. Het gaat al heel goed. 
Ook leren de kinderen dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor 
hun eigen aandacht! Ze kiezen er zelf voor om de aandacht 
bij zichzelf te houden en dus niet aan een ander te geven. 
Dat is voor sommigen nog erg moeilijk. Dat komt ook wel een 
beetje, omdat dit al een hele tijd "de werkwijze" is in de 
groep. De kinderen zijn het zo "gewend". Dat patroon willen we proberen 
te doorbreken, maar dat kan niet van de ene op de andere dag.  Dat heeft 
tijd nodig, daarom blijven we er de nadruk steeds op leggen. Niet alleen 
als Baud er is, maar natuurlijk ook tijdens de andere dagen dat we samen 
zijn! 

Nieuws uit groep 7

Cito toetsen 
Afgelopen week zijn we gestart met de CITO toetsen in groep 7. De 
leerlingen kunnen thuis niet oefenen voor de CITO's.  

Carnaval 
We willen prins Olaf en adjudant Dirk feliciteren. Ook feliciteren we 
Daantje en Mare omdat ze in de raad van elf zitten.  
Voor iedereen een fijne carnaval!  

Nationale Voorleeswedstrijd 
Ellemijn uit groep 7a is voorleeskampioen van de Mariaschool 
geworden. Op 31 januari gaat ze de strijd aan met de kampioenen van 
de andere scholen uit Someren. We wensen haar veel succes. Groep 7a 
gaat haar natuurlijk aanmoedigen. 
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Nieuws uit de bovenbouw (vervolg)

Nederlands Studenten Orkest. 
Op dinsdag 5 februari gaan de groepen 7 naar het NSO luisteren bij de Hoof 
in Someren.  
In de klas gaan de leerlingen aan de slag met de verschillende 
muziekinstrumenten van een orkest.  
Leerlingen moeten deze dag hun fiets meenemen.  
 

Verkeersexamen 
Het theoretisch verkeersexamen staat gepland op donderdag 4 april, het 
praktisch verkeersexamen voor dinsdag 9 april.  
Online oefenen voor het theoretisch verkeersexamen kan via https://
examen.vvn.nl/oefenen. In de klas gaan we hiermee ook aan de slag.  
Informatie m.b.t. het praktisch verkeersexamen volgt nog.  

https://examen.vvn.nl/oefenen
https://examen.vvn.nl/oefenen
https://examen.vvn.nl/oefenen
https://examen.vvn.nl/oefenen
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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: reeds geweest 

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)

https://www.mariaschoolsomeren.nl/nieuws/2018--2019/
http://www.devogids.nl/
https://www.mariaschoolsomeren.nl/nieuws/2018--2019/
http://www.devogids.nl/
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Nieuws uit de bovenbouw (vervolg)

Open dagen voortgezet onderwijs    
Inmiddels zijn alle definitieve adviesgesprekken geweest. De overstap naar 
het voortgezet onderwijs komt steeds dichterbij. De komende maanden zijn 
er op veel middelbare scholen open dagen zodat je nog eens een kijkje 
kunt nemen bij de verschillende scholen. Voor data en tijden kunt u kijken 
op de website van de desbetreffende school. Daarnaast kunt u ook de site 
www.devogids.nl raadplegen. 
  
Normeringsonderzoek route 8  
Donderdag 7 februari neemt groep 8 deel aan het normeringsonderzoek 
van Route 8.  Meer informatie over dit normeringsonderzoek krijgt u in een 
extra informatiebrief die op vrijdag 1 februari per mail verstuurd zal 
worden.  

Unicef Kinderrechten Filmfestival  
Het UNICEF Kinderrechten Filmfestival (UKRF) is in 2012 bedacht om 
leerlingen op een leuke, positieve en moderne manier te laten kennismaken 
met de 54 artikelen uit het internationale Kinderrechtenverdrag van de 
Verenigde Naties. Naast het proces van film maken leren de kinderen ook 
over het kinderrechten verdrag en de media. 
De kinderen schrijven een verhaal met als 
onderwerp een van de kinderrechten. Uit alle 
verhalen wordt er één gekozen waar onze 
filmcoach een script voor een echte film van zal 
schrijven. De leerlingen zullen het verhaal na 
gaan spelen en de film zal opgenomen worden op 
dinsdag 12 februari. I.v.m. de nieuwe 
privacywet en omdat dit een extern project is, 
zullen de kinderen weer een 
toestemmingsformulier meekrijgen waarop ouders toestemming moeten 
geven voor deelname aan de filmopnames. Leerlingen die geen 
toestemming hebben zullen een andere taak achter de schermen krijgen.  

Stagiaire  
Vanaf dinsdag 19 februari zal juf Saske stage komen lopen in groep 8. Ze 
is een eerstejaars studente aan de Pabo (Hogeschool de Kempel). Wij 
wensen juf Saske heel veel plezier met haar stage in groep 8!  

Nieuws uit groep 8.

http://www.devogids.nl
http://www.devogids.nl
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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, 

Weerbaarheid (Core Power)  
In groep 7 hebben de kinderen een aantal lessen weerbaarheid gehad. In groep 
8 volgen nog een aantal herhalings- en verdiepingslessen. De eerste les is 
dinsdagmiddag 19 februari.  

Movement X  
Het Varendonck College organiseert 
weer een nieuwe editie van het 
evenement Movement: Movement X. 
In deze show zijn allerlei vormen van 
dans, muziek en acrobatiek verwerkt. 
De groepen 7 en 8 zijn uitgenodigd 
om bij deze voorstelling aanwezig te 
zijn op Varendonck Someren op 
donderdag 28 februari van 
13.00-15.00 uur. Die dag zullen we 
dan ook iets later dan 14.45 uur 
terug op school zijn.  

Durf jij jouw talent te laten zien? 
  
Op 13 maart is het zover en hebben we weer de 
talentenjacht “Mariaschool's got talent”.  

Ieder kind mag op het podium in De Ruchte zijn of haar talent laten 
zien 
Dit kan van alles zijn; een liedje zingen, playbacken, dansen, een 
instrument bespelen of bijvoorbeeld een truc laten zien. 
Dit mag alleen, maar ook met een groepje. Het is de bedoeling dat je 
jouw optreden thuis oefent. Je mag ook een filmpje maken en 
inzenden. 
  
Doe je mee? 
Geef je dan op vóór 15 februari. In de klas hangt een inschrijflijst en 
eventuele vragen kunnen aan de leerkracht gesteld worden. Bij veel 
aanmeldingen zullen er uit elke groep enkele optredens gekozen 
worden. 
  
Wij hopen straks heel veel talent te zien! Succes! 
  
De Activiteitencommissie  
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Overig nieuws

Norlandia kinderopvang start de Quest 2019


Net als vorig jaar doen alle locaties van Norlandia kinderopvang mee aan de 
Quest. Niet alleen in Nederland, maar ook in Noorwegen, Zweden, Finland, Polen 
en Duitsland gaan vanaf 28 januari alle locaties aan de slag 
met het thema ‘Go Green’. Alle kinderen in onze opvang in 
alle landen zullen  spelenderwijs van alles leren over 
duurzaamheid en milieu.


Samen leren en ontdekken dus. Dat doen we bij Norlandia! 
Maandag 28 januari willen we Norlandia breed 
(internationaal) die dag op elk locatie starten met groen 
licht voor Go Green. Dit doen we door de lichten op de 
locaties (deels) uit te laten en te vervangen door 
zelfgemaakte lampjes en lampionnen. Deze hebben we 
natuurlijk gemaakt van gerecycled materiaal, samen met 
de kinderen. 


Van het opwekken van energie tot het bakken van de lekkerste gezonde 
recepten met biologisch en duurzaam voedsel. Laat het ontdekken maar 
beginnen.


De Quest is één van de manieren waarop wij onze kinderen enthousiast maken 
nieuwsgierig te zijn en zichzelf uit te dagen.

Volg onze ontdekkingen op diverse mediakanalen zoals facebook, en natuurlijk 
onze website.


GEZOCHT!

We blijven op zoek naar ouders voor onze oudervereniging of een van de 
werkgroepen.  

Met name de oudervereniging is op zoek naar een nieuwe voorzitter én secretaris. 
Heb jij 5 avonden per jaar tijd?  

Meld je dan aan via ons emailadres ov.mariaschool@gmail.com of bezoek onze 
vergadering op maandag 15 april om 20.00 uur in de koffiekamer van op school

mailto:ov.mariaschool@gmail.com
mailto:ov.mariaschool@gmail.com
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Van de verkeerswerkgroep 

De maand januari was voor de verkeerswerkgroep een rustige maand. 
Deze maand waren er geen verkeersactiviteiten, maar hebben we wel het 
bezoek aan DAF voorbereid. 

Daarnaast zijn de data voor het theoretisch en praktisch verkeersexamen 
voor groep 7 bekend geworden:  
Theoretisch examen is op 4 april en het praktijk examen zal op 9 april 
plaatsvinden. 

Op dit moment zijn we met slechts 3 ouders in de verkeerswerkgroep. Dat 
betekent voor ons dat we ieder veel taken per persoon te doen hebben. 
Dat doen we graag en zeker niet voor niets... dit jaar hebben we bij Het 
Brabants Veiligheidslabel (BVL) ZILVER behaald, als enige school in 
Someren. 

Dit zouden we graag volhouden, daarom zijn we dringend op zoek naar 
uitbreiding van de werkgroep. Wie o wie wil ons helpen en er samen met 
ons voor blijven zorgen dat onze school een verkeersveilige school is én 
blijft?! 

Kom jij ons helpen?! 
Voor aanmelden of vragen mag je mailen naar Kimwijnen@hotmail.com  

Marjon, Maaike en Kim (Verkeerswerkgroep)

Overig nieuws
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Dit jaar hebben we maar liefst 2 jeugdprinsen op onze school.  

Groot feest dus! 

Daarnaast bestaat het jeugdcarnaval bij De Pompers 33 jaar en 
carnavalsvereniging De Meerpoel 55 jaar. 
Voor beide verenigingen reden om een kleurwedstrijd te houden.  

De kleurplaat van Prins Olaf is via de website  van school te 
downloaden. Print de tekening uit en hang deze na het kleuren 
voor een mooi versierd raam. 
 
De kleurplaat van de Meerpoel 55 jaar kun je daar ook 
vinden in klein formaat. Leuker is om deze op te halen bij een van 
de supermarkten in Someren-dorp. Je kunt dan meteen achterop 
lezen wat je moet doen om mee te dingen voor de mooie prijs. 

Kleur ze en wie weet win jij een prijs! 


