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MARIASCHOOL 26 MAART 2019

Nieuws vanuit de directie

 

  

Woensdag 20 maart hadden we onze 
jaarlijkse Prodas studiedag. Deze keer 

zijn uiteengegaan in de clusters. Wij, als 
‘clusterzusters’ van cluster Someren 
hadden voor deze dag gekozen voor het 

thema ‘Samen beter worden’. Gelukkig 
hoef je daar niet ziek voor te zijn, maar 

voor de zekerheid werd iedereen aan het 
begin van de ochtend door ons voorzien 

van een korte body- en mind check. 
Doelstellingen van de dag waren vooral 
gericht op het nader kennismaken met 

elkaar. BS LeerRijk fungeerde als 
gastschool.  

Na een korte opening gingen de teams 
van de scholen uit elkaar om in een half 

uur tijd een korte presentatie in elkaar te 
zetten over hun school. Opdracht was om 

hierbij een dokterskoffertje én de inhoud 
hiervan, wat iedere school kreeg, in te 
zetten.  

Prachtig om te zien wat er in een half uur 
tijd neer gezet kan worden. Van lied tot 

toneelspel en van alles wat daartussen in 
zit. Creativiteit en hilariteit alom! 

Prodas studiedag cluster Someren 



 3

Na een korte pauze, met daarin iets lekkers gingen 

collega’s van de jaargroepen uiteen in kleine 
groepjes om m.b.v. de sterspinners met elkaar in 

gesprek te gaan. Denk daarbij aan 
vragen als : ‘Welke samenwerkingskans binnen 

cluster Someren, zouden we met beide handen aan 
moeten grijpen?’ of ‘welke vraag heb je over de 
toekomst van cluster Someren?’. Binnenkort zullen 

we antwoorden van de vragen verwerken en delen 
met alle betrokkenen. Het was in ieder geval mooi 

om te merken dat er al app groepjes werden 
aangemaakt om elkaar sneller te ‘vinden’.  

Na de gesprekken was het tijd voor de tocht, 
iedereen had immers zijn of haar wandelschoenen 
aan! Franka en Melanie van 

het Ontdeklab hadden een geweldig leuk en 
interactief spel uit gezet, waarbij onze collega’s in 

kleine groepjes op verschillende locaties in Someren, 
leuke opdrachten moesten uitvoeren. Natuurlijk ging 

het om de teamspirit, maar er was ook een prijs te 
winnen.   
Het spel eindigde op BS Maria of BS de Diamant, 

waar iedereen kon genieten van een lekkere lunch.  

Rond kwart over een, werd 

iedereen terugverwacht op BS 
Leerrijk, waar iedereen elkaar nog 

beter leerde kennen middels het 
spel ‘Over de streep’. 
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Het programma eindigde om 13.45 u zodat iedereen voldoende tijd had om veilig en 

wel in Deurne te komen voor de lezing van Jitske Kramer en de gezamenlijke 
afsluiting met alle clusters in het cultuurcentrum.  

Wij als ‘clusterzusters’ kijken tevreden terug op een mooie start van ons cluster. We 
hebben genoten van de creativiteit, samenwerkingsbereidheid, 
flexibiliteit, plezierigheid en positiviteit van onze teams. Dat maakt ons trots en 

geeft ons heel veel vertrouwen om vanaf nu ‘Samen beter te worden!’.  
Dank aan iedereen die heeft geholpen om er een geslaagde dag van te maken!  

Met hartelijk groet,  

Mirella, Inge, Nancy, Anke en Suzanne  
Directeuren Cluster Someren 

  
Lieve ouders, 

Vergeet u niet een inschrijfformulier 
in te vullen en in te leveren voor een 
broertje of zusje dat volgend 
schooljaar 4 jaar wordt? 

Alvast hartelijk bedankt namens de 
leerlingenadministratie!

Grote première Unicef Kinderrechten Filmfestival!  

Donderdag 28 maart 2019 om 16:00 uur is het dan 
eindelijk zover! De première van onze film ‘’Mijn thuis’’ 
op het YouTube kanaal van het Unicef Kinderrechten 
Filmfestival (https://www.youtube.com/channel/
UCOqHdsyPkVFIfMIW8yLUW0g) . Het is heel 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.  

Help groep 8 naar de finaleronde!  
Alvast bedankt namens de kinderen van groep 8! 

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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Op 3 april doet onze school mee aan de Grote Rekendag. Het thema van deze 
rekendag is ‘Uit verhouding’.  

Kinderen verkennen tijdens de Grote Rekendag situaties waarin sprake is van 
verhoudingen. In veel van de activiteiten zijn de verhoudingen anders dan je 
verwacht. 
Op deze woensdag zullen de deuren van de school pas om 8.30 uur open gaan, 
omdat we de rekendag samen willen starten. Tijdens deze schoolbrede start 
lopen de kinderen over een catwalk met kleding en voorwerpen die ‘uit 
verhouding’ zijn, dat wil zeggen dat ze een te 
grote trui, te grote schoenen, of juist te kleine 
kleren dragen. Of ze dragen voorwerpen die veel 
groter of kleiner zijn dan in werkelijkheid.  

We zouden het dus leuk vinden als 
iedereen iets draagt of bij zich heeft wat 
'uit verhouding' is. 

De grote rekendag

Op donderdag 9 mei aanstaande 
komt de schoolfotograaf. 
 
Zorg dat der op je best uitziet. 
Liever geen lichtblauwe kleding in 
verband met de achtergrond. 
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Kinderjury 2019      

Vanaf 7 maart gaat de Nederlandse 
Kinderjury weer van start! Wat is het 
mooiste kinderboek van vorig jaar? Dat 
bepalen de kinderen helemaal zelf! Zij 
zijn de Nederlandse Kinderjury en 
stemmen op hun favoriete boek uit 2018. 
Wil je dat jouw lievelingsboek wint? Ga 
dan de strijd aan met andere kinderen! 
Alle kinderen tussen zes en twaalf jaar 
kunnen bij de bibliotheek terecht 
om naar hartenlust boeken te lenen op 
een speciale kinderjury uitleentafel. 

Ze kunnen stemmen op hun favoriete 
boeken! Er kunnen boeken bekroond worden in twee leeftijdsgroepen: 
6-9 jaar en 10-12 jaar. 
Op de site www.kinderjury.nl kun je nog meer informatie vinden. Ook 
staan hier de boeken per leeftijdsgroep die de kinderen kunnen kiezen. 

Op de Mariaschool nemen elk jaar erg veel kinderen vanaf groep 4 deel 
aan de Kinderjury. 
In de periode vanaf begin maart na de meivakantie krijgen de kinderen 
op onze school ook de gelegenheid om een gelezen boek te 
presenteren in de klas: de boekenkring. 
Ze vertellen over het gelezen boek, lezen een passage voor, vertellen 
over de eigen beoordeling en wisselen ervaringen uit over het boek 
met anderen. 
De kinderen leren hierdoor  natuurlijk nieuwe boeken kennen en gaan 
meer lezen!  

Alle juryleden die zich in de eigen groep opgeven krijgen nadere 
informatie.  
Zij stemmen op de drie boeken die ze het beste vinden. 
De stemformulieren krijgen ze op school uitgereikt en leveren dit bij de 
leerkracht in. De school zorgt ervoor dat ze opgestuurd worden. 

Doe mee, en stem! 
Veel leesplezier! 

http://www.kinderjury.nl
http://www.kinderjury.nl
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Nieuws uit de kleutergroepen

Agenda  
April 2019 

2: Ouder-(kind)-inloop 
groepen 1 t/m 8 

3: de grote rekendag 

4: Theoretisch Verkeers-   
examen groep 7 

5: Verkeersochtend 
groepen 4 en 5 

12: Koningsspelen 

15-19: Eindtoets groep 8 

17: nieuwsbrief 

17: paastocht kleuters 

22 april-3 mei: 
meivakantie

Nieuws uit de groepen 1 en 2 

De afgelopen weken hebben we in iedere groep een eigen 
thema uitgevoerd.  

In groep 0-1a was het een 
beestenboel, in groep 0-1b stond de 
politie centraal, in groep 2a hebben 
ze geëxperimenteerd met alles wat 
met techniek te maken heeft, in 
groep 2b kwamen de boerderij aan 
bod. 

We gaan vanaf 1 april beginnen met het piramideproject over 
de Lente/Pasen, waarin we in de hoeken en in de kring volop 
werken aan activiteiten rondom dit mooie thema. Hopelijk 
gaat de temperatuur nog meer omhoog zodat we de lente 
beter kunnen gaan zien aan de natuur.  
Op woensdag 17 april is de Paastocht. We gaan met groepjes 
wandelen en paasspelletjes doen bij de huizen waar de 
kinderen wonen. Het wordt vast heel leuk en gezellig! 
Verdere informatie over dit project is terug te vinden in de 
Piramidebrief. 

In april komt thema 8 van KiVa aan bod. In dit thema oefenen 
we om een klasgenoot te helpen wanneer hij/zij zich niet fijn 
voelt in de groep. Durf je niet alleen? Dan vraag je een 
vriendje of vriendinnetje om mee te helpen. Samen helpen is 
minder eng! De KiVaregel is: “We helpen elkaar”. 
We hebben er heel veel zin in en kijken uit naar al deze leuke 
activiteiten!  

In april worden 4 jaar en gaan starten in 
groep 0-1a: Lisa van Houts, Bizou Pritchard 
groep 0-1b: Dané van de Voort, Stijn Schetselaar, Mae Veltrop 
en Xinqi Sun 
We wensen hen hartelijk welkom en een hele fijne en 
leerzame tijd toe op de Mariaschool! 
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Nieuws uit de middenbouw 

Nieuws uit de groepen 3 

Inmiddels hebben de kinderen het tweede rapport ontvangen. Heeft u 
vragen of wilt u een en ander met ons bespreken, dan kunt u natuurlijk een 
afspraak maken tijdens de ouder-kind-inloop. In overleg kunnen we 
natuurlijk op een ander moment afspreken.  

Juf Rian en juf Nicole hebben weer een dagje geruild. Op donderdag 18 
april is Nicole in de groep en op maandag 24 juni (duurt dus nog een tijdje) 
is Rian in de groep. Juf Rian is in de week van 15 april niet op school. 

We zijn gestart met het thema “Kunst”. De 
komende weken zullen de kinderen op allerlei 
verschillende manieren kennis maken met de vele 
vormen van kunst.  

In dit thema gaan we op zoek naar de antwoorden 
op de volgende vragen:  

• Hoe krijg je een idee om kunst te maken?  

• Maakten mensen vroeger ook kunst?  

• Hoe kun je zelf verf maken?  

• Kun je kunst maken met spullen die je thuis 
hebt?  

• Wat is wel en wat is geen kunst?  

• Hoe komt het dat eenzelfde ding (of mens) op 
de ene afbeelding heel groot lijkt en op een 
andere heel klein?  

Groep 3A is gestart in het laatste schrijfschrift van 
dit jaar. Groep 3 sBtart binnenkort. Naast het aan elkaar schrijven van 
woorden gaan we nu steeds vaker zinnen schrijven. De schrijflijntjes liggen 
weer wat dichter bij elkaar zodat ze weer een beetje kleiner gaan schrijven. 
Gaandeweg gaan de kinderen verschillende pennen proberen, om zo bij de 
pen uit te komen die voor hen het beste past.  
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Nieuws uit de middenbouw (vervolg)

Nieuws uit groep 4 

Bij Wizwijs gaan we steeds meer formele rekentaal gebruiken (dus sommen 
met + en -). De kinderen vertellen verhaaltjes bij plaatjes en schrijven deze in 
de vorm van sommen. De kinderen ondervinden dat bij één splitscontext 
meerdere sommen kunnen passen. Ze worden uitgedaagd om deze sommen 
zelf te bedenken (dus bijvoorbeeld: 10 kun je splitsen in 4 en 6. Dat betekent 
dat 4+6=10, 6+4=10, 10-4=6, 10-6=4, 10=6+4 en 10=4+6).  

We gaan verdubbelen en halveren met getallen t/m 24. Ook daarbij leren de 
kinderen bijpassende sommen te schrijven (24=12+12). Ze leren het 
verdubbelen d.m.v. het gebruik van een verhoudingstabel. Er wordt dan 
herhaald verdubbeld. (bijv. 1 kind heeft 10 vingers, hoeveel vingers hebben 
dan 2 kinderen? En 4 kinderen? Ze leren bepalen of iets meer of minder dan 
bijv. 50 cent kost. Ze leren bedragen t/m 24 te maken met munten van 20, 
10, 5, 2 en 1 cent. Hoe betaal je een bedrag met zo weinig mogelijk munten? 
We gaan aan de slag met meer, minder en evenveel. Dit doen we door 
verpakkingen te vergelijken met een (liter)pak melk.  

Op 12 april zijn we lekker sportief tijdens de koningsspelen.  

We willen u erop wijzen dat de kinderen na de meivakantie gewoon zelf naar 
de klas komen, er is dan geen inloop meer met ouders. 

We hebben er inmiddels alweer bijna 3 weken 
opzitten na de carnavalsvakantie en zijn 
begonnen met het thema lente/pasen. 
Ook hierbij zijn we weer met verschillende 
hoeken bezig gekoppeld aan dit thema.  

Daarnaast gaan we ook starten met het communieproject. 
Dit doen we iedere donderdag. De kinderen die de communie doen 
gaan met juf Anke aan de slag. De andere kinderen gaan andere 
activiteiten doen in de klas.  
Op vrijdag 5 april hebben we met de groepen 4 en 5 
verkeersochtend. 
 

We wensen jullie alvast een fijne meivakantie! 
 

Groetjes, de juffen van groep 4 
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Nieuws uit de middenbouw (vervolg)

 Nieuws uit groep 5 

Er is weer flink gewerkt de afgelopen periode in groep 5. Alle 
leerlingen hebben met trots hun rapport in ontvangst genomen. De 
komende maand staan er weer interessante dingen op het programma.  

Deze week start het vlinderproject 
van het IVN in beide groepen. We 
krijgen in de klas een vlinderbak. 
Verder gaan we op donderdag 11 
april met de klas naar de Vlindertuin 
Klein Costa Rica in Someren. Super 
leuk! We willen hier graag met de 
fiets naar toe gaan. Hiervoor zijn we 
op zoek naar fietsouders om te 
assisteren. Mocht je interesse 

hebben, geef dit dan even door aan de eigen klassenouder. 

Volgende week dinsdag 2 april is de Nationale Buitenspeeldag. 
Hiervoor hebben we al wat leuke ideeën. Gezien het weer gaat ook dat 
goed komen! Woensdag 3 april is de Grote Rekendag op school, deze 
dag staat helemaal in het teken van 
rekenen. Het thema is ‘Uit Verhouding’. 
In deze nieuwsbrief vind je meer info 
hierover.  

Als klap op de vuurpijl vindt ook de 
afsluiting van ‘Scoor een Boek’ plaats in 
deze week. Op vrijdag 5 april mogen de 
kinderen van groep 5 en 6 samen met 
ouders en leerkrachten naar de 
voetbalwedstrijd van Helmond Sport 
tegen Ajax 2 in het stadion in Helmond. 
Wat een toffe afsluiting zeg! Dat hebben de kinderen ook wel verdiend, 
want ze hebben super veel leeskilometers gemaakt tijdens het project. 

Kortom weer genoeg om te leren en te genieten de komende maand! 

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

Nieuws uit groep 6 

Er is weer een drukke periode voorbij. We hebben veel toetsen gemaakt en de 
rapporten zijn mee naar huis  
We hebben veel ouders mogen ontvangen voor een gesprek. Dat is erg fijn. 
Tijdens Maria’s got Talent waren er veel kinderen van groep 6 die iets deden. 
Super gedaan, toppers! 

We gaan de komende tijd de ontwikkeling van Vlinders in de klas volgen.  
Ook gaan we voor de meivakantie afscheid nemen van juf Kirsten. Ze zal op de 
achtergrond nog aanwezig zijn, maar na de meivakantie gaat ze naar groep 4a. 
Lees onderaan het stukje van Juf Kirsten.  

De komende  3 weken staan er veel leuke dingen op de planning. Lees maar 
eens mee. 

- 2 april is het buitenlesdag. We zullen deze dag enkele lessen buiten doen of 
onze omgeving betrekken in het programma.  
- 3 april, de grote rekendag. Wij in groep 6 krijgen deze dag bezoek Bert van 
der Boorn, voorzitter van de raad van toezicht van Prodas, die bij het ministerie 
van financiën in Den Haag werkt. Hij komt les geven over geld en gaat met 
kinderen in gesprek over hoe zij omgaan met geld. 
- 5 april, de afsluiting van Scoor een boek in het Helmondsport stadion.  
- 10 april, alle kinderen komen op  de fiets naar school. Wij zullen deze ochtend 
naar de vlindertuin gaan bij Klein Costarica. In aanloop hiernaar toe krijgen we 
een kastje in de klas waarin we vlinders in hun ontwikkelingsproces zien van 
rups, naar cocon en als laatste naar vlinder.  
- 12 april vieren we Koningsdag op  school 
- 18 april ouderavond over het pre-historisch dorp. We vinden het erg fijn 
wanneer er zoveel mogelijk ouders zijn.  
- 19 april, start van de mei-vakantie!!

Alvast een fijne vakantie.  

Groetjes Hanneke en Dimphy 

Hallo ouders van groep 6,  
Aankomende weken rond ik mijn stageperiode af in groep 6. Ik kijk terug op 
een erg leerzame periode. Mijn blokstage gaat uitgevoerd worden in groep 
4a, daar ben ik de laatste schoolweken te vinden. Ik wil jullie graag 
bedanken voor jullie betrokkenheid en vertrouwen.  
Wie weet komen we elkaar weer eens tegen. 
Groetjes, Kirsten



 12

Nieuws uit de bovenbouw (vervolg)

Nieuws uit groep 7

Rapport en voorlopige adviesgesprekken.  
Afgelopen week hebben de leerlingen het tweede rapport gekregen. De voorlopige 
adviesgesprekken staan voor de komende weken gepland. Het is de bedoeling dat 
uw zoon/ dochter aanwezig is tijdens het gesprek.  

Het fietsverkeersexamen.  
Donderdag 4 april is het theoretisch verkeersexamen.  
Dinsdag 9 april is het praktisch verkeersexamen, leerlingen moeten op de fiets 
komen.  
Meer informatie volgt in een aparte mail.  

Bijzondere dagen in week 13, 14 en 15.  
Op woensdag 27 maart krijgen we bezoek in de klas m.b.t. de week van het geld. 
Het doel van deze week is om leerlingen te leren omgaan met geld.  
Op dinsdag 2 april is het de nationale buitenlesdag. De leerlingen zullen op deze dag 
naast natuurlijk bewegen nog een of meerdere lessen buiten krijgen als het weer dit 
toelaat.  
Op woensdag 3 april is het de grote rekendag. Kinderen gaan op deze dag ervaren 
dat rekenen meer is dan de sommen in hun boek.  
Op vrijdag 12 april is de Color Run voor groep 7 en 8.  Tussen 10:20 en 11:30 gaan 
de leerlingen door Someren rennen en op verschillende stations worden ze 
opgewacht en begroet door prachtige kleuren. Meer informatie hierover vindt u op 
de website van leef Someren onder het kopje activiteiten.  
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Nieuws uit de bovenbouw (vervolg)

Nieuws uit groep 8

Week van het geld: 25 t/m 
29 maart  
In de Week van het geld 
worden activiteiten 
georganiseerd om kinderen te 
leren omgaan met geld. Veel 
activiteiten vinden plaats in 
de klas. Financiële 
professionals verzorgen 
gastlessen en workshops op 
basisscholen door het hele 
land. Onder andere 

medewerkers van banken, verzekeraars en de gemeentelijke kredietbanken 
staan dan voor de klas om kinderen op een leuke manier te leren omgaan 
met geld. Op woensdag 3 april krijgt groep 8 een gastles van Bert van der 
Boorn. Bert is voorzitter van de raad van toezicht van Prodas, maar werkt 
ook bij het Ministerie van Financiën in Den Haag. Hij komt heel graag zelf 
een keer les geven over geld en met kinderen in gesprek gaan over hoe zij 
omgaan met geld. 
 
Color Run 2019: vrijdag 12 april  
Ook dit jaar gaan de groepen 7 en 8 weer deelnemen aan de Color Run. De 
route blijft hetzelfde als vorig jaar. Het start en eindpunt van de run is op 
het grasveld naast sporthal de Postel. De Color Run is geschikt voor alle 
niveaus, het gaat niet om snelheid maar om de beleving! Kleding: de 
deelnemers dragen zoveel mogelijk witte/lichte kleding om het effect zo 
hoog mogelijk te maken van het kleurenpoeder. Daarnaast is het verstandig 
om oude kleding (schoenen) aan te trekken. Wanneer er leerlingen zijn die 
geen kleurenpoeder over zich heen willen krijgen raden we aan om zwarte 
kleding te dragen. 
 
Route 8  
Op dinsdag 16 april zal in groep 8 de Route 8 toets worden 
afgenomen. De afname duurt ongeveer een dagdeel, met 
uitloop naar de middag. De uitslag krijgen wij meestal 
binnen 5 werkdagen en zullen wij dan ook z.s.m. met u 
delen. De kinderen mogen die dag wat lekkers te eten en 
te drinken meenemen. Het is belangrijk dat de kinderen fit 
en uitgerust aan de toets beginnen, op tijd naar bed dus!  
                  
Groetjes juf Kimberly  
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Overig nieuws
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Overig nieuws

Van de verkeerswerkgroep 

Graag willen wij alle KANJERS uit de groepen 7 heel veel succes wensen 
met hun theoretisch en praktisch verkeersexamen begin april! 

Zet 'm op allemaal!! 

De verkeerswerkgroep, 

Kim, Marjon, Maaike en Kim 

Wat een gezelligheid tijdens de carnavalsvakantie bij BSO Mariaschool! 
Ons thema tijdens de carnavalsvakantie was: “Heel de BSO bakt!” 
  
Op maandag en dinsdag kwamen alle kinderen verkleed naar de BSO en 
hebben we veel gedanst en gehost op carnavalsmuziek. We zijn ’s maandags 
naar de optocht in Someren gaan kijken.   

  
Verder in de vakantieweek hebben we heerlijke 
zelfgebakken broodjes gegeten met eigen 
gemaakte eiersalade. Ook kwam ‘t 
Taartentheater langs om een workshop taarten 
bakken te geven, wat een mooie creatie van 
taarten hebben de kinderen gemaakt 
Tijdens de vakantie hebben we ook onze 
smaakpupillen getest, vinden we het lekker of 
niet? We hebben verschillende ingrediënten 
geblinddoekt geproefd, zodat we moesten raden 
wat het zou zijn. Is het zuur of zout? De smaken 
van de kinderen verschilden nogal, sommige 

smulde van een komkommer en de ander weer van een olijf. 
  
Kortom een geslaagde carnavalsweek. 
  
Groetjes, BSO Mariaschool 
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Overig nieuws (van de activiteitencommissie)

Belangrijke mededeling Koningsspelen: 
Op de schoolkalender is de datum foutief vermeld. De Koningsspelen vinden niet 
plaats op vrijdag 19 april, maar op vrijdag 12 april.  

Alle kinderen van de Mariaschool starten deze ochtend met een gevarieerd, lekker en 
gezond Koningsontbijt. Vergeet dus niet deze dag een beker, bord en bestek mee 
te nemen naar school, voorzien van je naam! 

Want wat is er leuker dan samen met je klasgenootjes ontbijten en daarna lekker te 
gaan sporten? Het Koningsontbijt is een mooi moment om onze basisschoolkinderen 
op leuke wijze kennis te laten maken met een gezonde en voedzame start van de 
dag. 

Namens de activiteitencommissie, 
Sandra van Lieshout 

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 
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