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MARIASCHOOL 26 FEBRUARI 2019

Nieuws vanuit de directie

 

Staking 15 maart 

Op 15 maart is onze school gesloten i.v.m. de landelijke onderwijsstaking. Dat 
betekent dat er geen les wordt gegeven en dat er geen mogelijkheden zijn om 
kinderen op school op te vangen.  

Het grootste deel van de leerkrachten die deze dag werken zullen in actie komen, om 
met collega's van andere scholen uit den lande een kritisch geluid te laten horen.  Zie 
ook https://www.aob.nl/nieuws/actieweek-in-
maart-voor-meer-investeringen-onderwijs/ 

We realiseren ons terdege dat we binnen een 
korte tijd voor de derde keer een beroep doen 
op uw flexibiliteit. Dank u wel alvast voor uw 
begrip en medewerking. Het is heel belangrijk 
voor ons! 

vakantieplanning 2019-2020 

In het schema op de volgende bladzijde vindt u 
de vakanties voor volgend schooljaar. Dan kunt 
u ze alvast op de kalender zetten. 

Wat nog ontbreekt zijn de studiedagen, maar 
die volgen zodra we de betreffende data gepland 
hebben. 

https://www.aob.nl/nieuws/actieweek-in-maart-voor-meer-investeringen-onderwijs/
https://www.aob.nl/nieuws/actieweek-in-maart-voor-meer-investeringen-onderwijs/
https://www.aob.nl/nieuws/actieweek-in-maart-voor-meer-investeringen-onderwijs/
https://www.aob.nl/nieuws/actieweek-in-maart-voor-meer-investeringen-onderwijs/
https://www.aob.nl/nieuws/actieweek-in-maart-voor-meer-investeringen-onderwijs/
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vakantieweken van tot
herfstvakantie 14-okt-19 18-okt-19
kerstvakantie 23-dec-19 3-jan-20
voorjaarsvakantie 24-feb-20 28-feb-20
meivakantie 20-apr-20 1-mei-20
zomervakantie 13-jul-20 21-aug-20

feestdagen: 4x
2e Paasdag 13-apr-20
Hemelvaart 21-mei-20 22-mei-20
2e pinksterdag 1-jun-20

Leefdag 

Op woensdag 20 maart hebben alle 
Prodas scholen een studiedag. Leef  
organiseert op deze dag de Leefdag.  
Zij bieden een aantal activiteiten aan 
waarvoor kinderen van gemeente 
Someren zich kunnen inschrijven.  

Opgeven gaat via de website 
van www.leefsomeren.nl. 

Zie ook de flyer die als bijlage bij de nieuwsbrief is gevoegd.

http://www.leefsomeren.nl/
http://www.leefsomeren.nl/
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Nieuws uit de kleutergroepen
Agenda  
Maart 2019 

4 - 8 maart: vakantie 

Week van 11 maart:     
groep 8 aanmelden VO 

11: IVN groep 5a 

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

13: luizencontrole 

13: Maria’s got talent 

14: IVN groep 5b 

14: groep 8 “geef een 
boek cadeau” 

15: staking leerkrachten, 
kinderen vrij. 

18:                           
groep 8 boomplantdag 

19 of 21: IVN groepen 7 

20: Prodas studiedag, 
kinderen vrij.  

22:                             
rapport groepen 1 t/m 7 

27: nieuwsbrief 

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

28: youtube première film 
groep 8 

28:                          
groep 4b kaarsenmakerij 

29:                          
groep 4a kaarsenmakerij

Nieuws uit de groepen 1 en 2 

We zijn de afgelopen weken uitgebreid 
bezig geweest met het project Kleding/
Carnaval.  
In de huishoek hebben we ons veel 
verkleed en speelden we steeds iemand 
anders.  
Bij de kringactiviteiten leerden we hoe 
kleding eruit ziet en wat je er allemaal 
mee kunt doen. 
 
Na de Carnavalsvakantie gaan we 
beginnen in elke groep met een eigen 
groepsthema. Hier komen 3 weken lang 
verschillende kringactiviteiten, woorden, 
begrippen, speel-en leersituaties aan bod.  

We gaan met KiVa 
starten met thema 7. 
Daarbij hoort de 
KiVaregel: 'We gaan 
goed met elkaar om'. We 
praten en voelen dat 
alleen staan niet fijn is.  

Op maandagmiddag 18 
maart is het “Feest” in 
de bibliotheek. 
Theaterproducties 
“LETTERBELANGRIJK”  
heeft een leuke 
voorstelling “Feestje” 
voor groep 1 en 2. 
Lola en Lulu zijn 
uitgenodigd voor een 
feestje van de jarige job. 
Maar het ziet er nog niet 
feestelijk uit. Wat heb je 
nodig voor een feest? 
Lukt het ze om op tijd 
klaar te zijn?  
Het is een interactief liedjesprogramma 
voor kleuters en zit vol met bekende 
kinderliedjes in een hip jasje. 
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Nieuws uit de kleutergroepen (vervolg)

Een hartelijk welkom aan de volgende kinderen die  
4 jaar worden:  
In groep 0-1a zijn dat: Bas Aarts, Jente Jacobs 
In groep 0-1b zijn dat: Merle Steijvers, Gijs Hurkmans, Raff Looymans, Bram 
van Grimbergen 

In groep 2b is een nieuwe stagiaire gestart. 
Ze heet Danique Creemers en komt op dinsdag lessen geven aan de kleuters. 

Wij wensen jullie een superfijne schooltijd toe op onze Mariaschool! 

Op vrijdagochtend 1 maart gaan we 
de Carnaval inluiden met lekker 
hossen, zingen en springen! Trek 
jouw mooiste, gekste, leukste, 
grappigste kleren aan en doe mee!  

We mogen geen spuitbussen, confetti 
en serpentines meenemen naar de 
Ruchte. 
Veel plezier allemaal met de 
voorbereidingen…….Alaaf!  

Daarna begint de Carnavalsvakantie 
om heerlijk uit te rusten.  
Wij wensen iedereen een gaaf 
carnavalsfeest toe en een fijne 
vakantie! 

Wanneer daar behoefte aan is, kan er een gesprek op de ouderinloop - die 
2 keer per maand plaatsvindt - ingepland worden. Zie ook ouderkalender 
en lijst bij het lokaal voor de data. 
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Nieuws uit de middenbouw 

Nieuws uit de groepen 3 

Vrijdag 1 maart gaan we samen genieten van een 
geweldig carnavalsbal. Een bal met prinsen en 
prinsessen van de Meerpoel, de Pompers en 
natuurlijk van de Mariaschool. Een mooie afsluiting 
van deze periode. Wij wensen iedereen een hele 
mooie carnavalsvakantie toe. 

Inmiddels het we het prachtige thema “Zon, maan 
en sterren” afgesloten. Tsjonge … we ontdekten 
samen een nieuwe wereld … die van het heelal. We 
zijn nu al volop bezig met het thema “De schat”. 
Piraten, schatten, schatkaarten etc. Wederom een 
prachtig thema. 

Inmiddels zijn alle Medio 3 toetsen afgenomen: AVI, 
Drie minutentoets, rekenen-wiskunde en spelling. 
Alle gegevens worden verwerkt in het groepsplan 
per groep … begeleiding op maat … heel concreet.  

In maart ontvangen ook alle kinderen hun tweede rapport. In dat rapport zijn 
ook de grafieken van CITO opgenomen. Indien deze grafieken u niet duidelijk 
zijn en/of vragen bij u oproepen, kunt u natuurlijk te allen tijde een afspraak 
met de leerkracht in plannen. Wij geven graag toelichting. 

In groep 3a wijzigt de bezetting op 21 maart: Nicole i.p.v. Rian en 1 april: 
Rian i.p.v. Nicole. 

In groep 3b heeft juf Sam (stagiaire onderwijsassistent) afscheid genomen. 
Inmiddels is juf Robin (eveneens stagiaire onderwijsassistent) op donderdag 
en vrijdag in de groep. Ze heeft het heel goed naar de zin en kan prima met 
de kinderen opschieten. Veel succes. 

Nogmaals een hele fijne vakantie toegewenst. 

Nicole, Rian en Pieter
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Nieuws uit de middenbouw (vervolg)

Nieuws uit groep 4 

Nieuws uit de middenbouw (vervolg)

 Nieuws uit groep 5 

De carnavalsvakantie staat alweer bijna voor de deur. Wat gaat dit schooljaar 
toch snel! 
We gaan alvast de eerste start maken met oefenen voor groep 5. Dit doen we 
met schrijven met een aangepaste liniëring.  
Met rekenen gaan we verder met de tafeltjes. Met Nieuwsbegrip gaan de 
kinderen steeds zelfstandiger aan de slag met de opdrachten.  
Na de carnaval starten we met het thema lente/Pasen. Ook starten de kinderen 
die de communie doen op donderdagen met het communieproject.  

Op donderdag 28 maart gaat groep 4B naar de 
kaarsenmakerij. Groep 4A gaat hier op vrijdag 29 maart 
naartoe. 
  
Wij wensen jullie met carnaval veel plezier! 
Groetjes, de juffen van groep vier! 

De Carnavalsperiode op school is al bijna voorbij. Vrijdag sluiten we het af met een 
leuke dag met allerlei optredens in de Ruchte. We zijn benieuwd hoe iedereen erbij 
loopt! 

Na de vakantie is het al maart... pffff, het gaat snel allemaal. 

Op maandag 11 maart gaat groep 5a en op donderdag 14 
maart groep 5b in samenwerking met het I.V.N. het project 
'Kijk in je wijk' doen. De kinderen gaan dan in groepjes onder 
begeleiding van gidsen rondom de school opdrachten maken. 
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Nieuws uit de bovenbouw 

Nieuws uit groep 6 

In groep 5b is sinds kort elke donderdag en vrijdag een stagiaire, namelijk 
Femke. Zij volgt Gildeopleidingen Weert. 

Het project Scoor een boek loopt volop in de groepen. We hebben onlangs de 
rust gehad en zijn nu bezig met de tweede helft.  
Kinderen geven elkaar tips (in de vorm van een speeddate bijv.) over leuke 
boeken.  

We maken een elftal van boeken die in de opstelling mogen. We hebben zelfs 
écht gescoord met de juf en meester in de goal! De afsluiting vindt vrijdagavond 
5 april plaats bij Helmond Sport. Meer informatie hierover volgt z.s.m.!  
Dus kinderen: blijf lezen, ook hardop!  

Een fijne vakantie allemaal! 

• op 5 februari zijn we naar het Daf- museum geweest. De kinderen, 
hebben veel gedaan, gezien en geleerd over het verkeer. En spelenderwijs 
hebben ze ervaren hoe je je hoort te gedragen  als 
verkeersdeelnemer. Dit was erg leuk. De ouders die mee zijn geweest als 
begeleiding nogmaals dank hiervoor. 

• We zijn nog volop aan het lezen met het project scoor een boek.  De 
kinderen hebben samen al meer dan 100 boeken gelezen.  We zien het 
leesplezier groeien.  Vraag uw kind eens naar wat ze allemaal al hebben 
gelezen?  

•vrijdag 15 febr j.l. zijn we naar de Stulp in 
Asten geweest. Het was heerlijk weer om 
te fietsen en wat hebben we daar weer 
leuke, leerzame dingen gezien en gedaan. 
Complimenten aan jullie, voor het goed 
fietsen en jullie enthousiasme tijdens de 
verschillende hoeken! Het was top! 
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• We hebben al enkele lessen Core-power van Baud gehad. Ook hebben we 
minstens 1x per week een les KIVA op ons lesrooster staan. Daarnaast 
voeren we vaak gesprekken (vooral na een pauze) met kinderen die dan 
jammer genoeg ruzie hebben gehad.  
Wij als leerkrachten menen dat we uw kind veel handvatten geven om op 
een leuke, vriendelijke manier met elkaar om te kunnen gaan. We doen 
dingen voor (in woord en gebaar), herinneren kinderen aan wat er geleerd 
is, geven tips, voeren gesprekken.....Dan is het erg jammer om te merken 
dat het voor een paar kinderen toch heel moeilijk is om deze aangeleerde 
vaardigheden ook in de praktijk toe te passen. Iedereen uit onze groep weet 
dat pesten niet oké is. Iedereen uit onze groep weet hoe het wel 
moet......Daarom vragen wij u, om eens met uw kind te praten over hoe hij/
zij dingen op lost, hoe hij/zij omgaat als er minder leuke dingen gebeuren, 
wat je kunt doen om het fijn en gezellig te hebben/maken op school. Samen 
staan we sterker! Bedankt! 

We wensen jullie hele zotte carnavalsdagen toe, ALAAF!  

• De rapporten komen er weer aan....u kunt nog inschrijven voor de 
ouder-kind-gesprekken. Let u er zelf even op dat u dit jaar 2x een 
afspraak maakt met één van de leerkrachten? Het startgesprek was er 1 
van. Tot ziens.
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Nieuws uit de bovenbouw (vervolg)

Nieuws uit de bovenbouw (vervolg)

Nieuws uit groep 7

We zijn al weer over de helft van dit schooljaar en gelukkig zijn de toetsen 
weer achter de rug. 

Maart start natuurlijk super gezellig met de carnaval. Voor een aantal kinderen 
uit groep 7 zijn deze dagen extra speciaal omdat ze in de schijnwerpers staan 
deze carnaval. 

Na een verdiende carnavalsvakantie staan er 
weer een aantal activiteiten te gebeuren.  We 
gaan flink oefenen voor het verkeersexamen 
want april is nu wel heel dicht bij, informatie over 
de te fietsen route komt in maart. 
We starten ook met het maken van de 
boekendozen. Informatie daarover krijgen de 

kinderen in de week na de vakantie. De presentaties zijn half mei. 

19 of 21 maart hebben de groepen 7 een dag van het IVN, wat er staat te 
gebeuren is nog een verrassing.  De week daarna is het de week van het geld 
en op 27 maart komt een medewerker van de bank in de klas. 

We wensen iedereen een fijne vakantie! 

Nieuws uit groep 8

Aanmelden voortgezet onderwijs    
In maart kunt u op veel middelbare scholen uw kind aanmelden 
voor volgend schooljaar.  
Meer informatie en data m.b.t. het aanmelden kunt u vinden op de 
website van de middelbare school.  
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Unicef Kinderrechten Filmfestival: Mijn thuis   
Dinsdag 12 februari heeft groep 8 een echte film mogen opnemen! De 
kinderen hebben zelf een verhaal geschreven over een van de 
kinderrechten uit het Nationale Kinderrechtenverdrag. Dit verhaal hebben 
de kinderen uitgespeeld en onze filmcoach Jeroen gaat er een film van 
maken.  
Deze film zal op het YouTube kanaal van het Unicef Kinderrechten 
Filmfestival (https://www.youtube.com/channel/
UCOqHdsyPkVFIfMIW8yLUW0g) op 28 maart 2019 om 16:00 uur in 
première gaan. Vanaf dan is het belangrijk om zoveel mogelijk mensen de 
film te laten bekijken op YouTube. Want hoe vaker hij bekeken wordt, hoe 
meer kans groep 8 maakt om een ticket te bemachtigen voor de 
finaleronde in Pathé Tuschinski in Amsterdam!  
Hoe gaaf zou dat zijn! Dus laat je opa, oma, neef, nicht, tante, oom, 
buurman, buurvrouw en nog veel meer mensen de film bekijken. Alvast 
bedankt namens de kinderen van groep 8!  

‘’Geef een boek cadeau’’  
Donderdag 14 maart komt de gemeente, in samenwerking met de 
bibliotheek, aan iedere leerling van groep 8 een boek cadeau geven. Wij 

wensen de kinderen heel veel leesplezier!  

Boomplantdag  
Het thema van de landelijke boomfeestdag is dit 
jaar: “Maak het buiten beter”. Ook dit jaar is groep 
8 weer uitgenodigd voor het planten van bomen. 
Het IVN heeft gekozen voor een bosplantsoen 
omdat kinderen daar meer bij betrokken zijn. Ze 
mogen helemaal zelfstandig bomen planten, dat 
gaat zeker een uitdaging worden. Onze 
boomplantdag wordt gehouden op maandag 18 
maart. De kinderen moeten dan hun fiets en een 
veiligheidshesje meenemen.  

Groetjes juf Kimberly  

https://www.youtube.com/channel/UCOqHdsyPkVFIfMIW8yLUW0g
https://www.youtube.com/channel/UCOqHdsyPkVFIfMIW8yLUW0g
https://www.youtube.com/channel/UCOqHdsyPkVFIfMIW8yLUW0g
https://www.youtube.com/channel/UCOqHdsyPkVFIfMIW8yLUW0g
https://www.youtube.com/channel/UCOqHdsyPkVFIfMIW8yLUW0g
https://www.youtube.com/channel/UCOqHdsyPkVFIfMIW8yLUW0g
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Van de verkeerswerkgroep 

Afgelopen maand is groep 6 op bezoek geweest in het DAF-museum. Extra vroeg 
zijn op school om met de bus richting museum te gaan. In groepen al puzzelend en 

speurend veel leren over het verkeer en de regels in het verkeer. 
Graag willen we de begeleidende ouders bedanken voor hun tijd! 

De komende periode gaan wij aan de slag om ook van de volgende activiteit 'de 
verkeerstuin' een geslaagde activiteit te maken. 

Marjon, Maaike en Kim (Verkeerswerkgroep)

Overig nieuws

Zeskamp 2019 

OP zondag 5 mei organiseren  we op het atletiek terrein van de Potacker voor de 
16e keer een sportieve scholen Zeskamp, dit jaar met het thema “Prehistorie”.  

Strijd met je school voor de felbegeerde wisseltrofee! 

Schrijf je team in op 19 en 21 maart tussen 19.00 en 20.00 uur in de Ruchte. 
Verzin een coole teamnaam en vraag je ouders om je team te begeleiden en aan 
te moedigen of om als vrijwilliger mee te helpen. Meedoen kost 5 euro per kind.  

Inschirjven kan met het schrijfformulier in de bijlagen.  

Kijk voor meer informatie op www.jeugdcomite.nl

http://www.jeugdcomite.nl
http://www.jeugdcomite.nl

