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MARIASCHOOL 28 MEI 2019

Nieuws vanuit de directie

 

  
Iedereen vindt de sociale veiligheid op de Mariaschool erg belangrijk. Om een 
compleet beeld te krijgen willen wij de mening van leerlingen, ouders en 
leerkrachten op een rijtje zetten. 
Het is de bedoeling dat u als ouders online ook een vragenlijst invult over de 
sociale veiligheid van uw kind op school.  
 
Om een reëel beeld te krijgen is het belangrijk dat deze lijst door zoveel 
mogelijk ouders ingevuld wordt. U ontvangt komende week een email met de 
vragenlijst en een uitleg.  
 
We zouden het zeer op prijs stellen als u de moeite zou willen nemen om ons 
te helpen de goede input te krijgen, om de sociale veiligheid nog beter te 
maken.  
 
Alvast bedankt daarvoor.

Vragenlijst veiligheid

Schoolapp

In een vorige nieuwsbrief heb ik u op de hoogte 
gebracht van de pilot voor een schoolapp die zou gaan 
starten na de meivakantie in drie groepen.  

Echter is het zo dat de aanbieder binnen Prodas van 
deze app de schoolapp teruggetrokken heeft. Dat 
betekent dat we op zoek gaan naar een andere 
aanbieder en dat staat voor de komende weken dan ook 
op het programma.  
We hebben nog steeds het doel om zo dicht mogelijk bij 
de start van het nieuwe schooljaar te starten met de 
schoolapp. We gaan in ieder geval ons best doen om zo 
min mogelijk vertraging te laten sluipen bij de invoering.  

We houden u op de hoogte. 
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Afgelopen tijd is er veel werk verricht in de tuin voor de school.  
Dit was hard nodig om de tuin veilig te houden voor de leerlingen.  
 
Binnenkort wordt ook een sponsorloop georganiseerd om een en ander te 
financieren. Op deze manier zijn we met zijn allen verantwoordelijk voor 
de inrichting van de tuin en hebben onze leerlingen weer jarenlang 
speelplezier van alles wat de tuin biedt. 
En dat is waar we het allemaal voor doen.  
 
Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Tuin

De afgelopen jaren heeft Amanda Robins als planner 
van onze luizenpluizers ervoor gezorgd dat het pluizen 
na iedere vakantie in goede banen is geleid.  

Echter geeft ze nu aan dat ze haar taak als planner 
aan een ander over zou willen dragen.  
Wij zijn dan ook op zoek naar iemand die de taak van 
haar over zou willen nemen.  

Mocht je nu denken dat dat iets voor jou is, dan 
zouden wij het heel fijn vinden als dit aan ons wilt 
laten weten. Je mag mij een mail sturen 
( mirella.adams@prodas.nl) of gewoon even binnen 
lopen.  
 
Alvast bedankt voor de genomen moeite. 

Luizenpluis planner

mailto:mirella.adams@prodas.nl
mailto:mirella.adams@prodas.nl
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Bouwdorp komt er 
binnenkort weer aan.  
Zoals elk jaar is de 
organisatie al weer druk 
met o.a. het sparen van wc 
rolletjes en keukenrollen.  
 
Sparen jullie mee? 
In de hal van onze school 
staan 2 dozen om deze 
rolletjes te verzamelen.  
 
Alvast bedankt namens de 
organisatie!

Het afgelopen schooljaar 
hebben een aantal 
leerlingen uit groep 4, 5 
en 6 muzieklessen gevolgd die gegeven werden door Paul v.d. 
Veerdonk en Tjeu Snoek van Muziekvereniging Somerens Lust.  
 
De leerlingen uit groep 4 hebben theorielessen gevolgd. De 
leerlingen uit groep 5 en 6 hebben een instrument mogen 

kiezen. Zij hebben samen met Paul en Tjeu hard gewerkt om een optreden voor 
te bereiden.  

Op woensdag 3 juli om 11.15 uur laat dit schoolorkest horen wat zij geleerd 
hebben. Ze treden op het schoolplein op. Iedereen is van harte welkom om te 
komen kijken en luisteren.  

Tot dan! 

Optreden schoolorkest

Op maandag 3 juni a.s. is 
er een studiedag voor de 
leerkrachten gepland. 

De kinderen zijn dan 
vrij! 

Kinderjury
Het boek "De gorgels" van 
Jochem Myjer is als het beste 
boek gekozen door de kinderen 
van de Mariaschool tijdens het 
stemmen voor de Kinderjury.
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Nieuws uit de kleutergroepen

Agenda  
Juni-juli 2019 

3: studiedag, alle 
kinderen vrij 

4: groepen 1-8.       
ouder-(kind)-inloop 

6 en 7:                     
groep 6 prehistorisch 
dorp 

10: 2e pinksterdag vrij 

18-20:                     
groep 8 kamp 

24: sponsorloop 

24: groepen 1-8 
rapporten         

24: vergadering 
oudervereniging 

26: groep 3a juffendag  

26: nieuwsbrief 

27: groepen 1-6      
ouder- (kind)- inloop 

1 juli: kennismaken met 
nieuwe groep.  

1 juli:                      
groep 8 ’s middags vrij

Nieuws uit de groepen 1 en 2 

De Sprokkeldagen op 23 en 24 mei zijn heel goed verlopen. 
Wat hebben we genoten van het spelen in de speeltuin!  
En wat waren we moe van het draaien, zwieren, schommelen 
en klimmen toen we naar huis gingen. We hadden het ook 
getroffen met het prachtige weer.  
De act van de juffen, de spelletjes op de speelplaats en de 
verrassingen afgelopen vrijdag vonden we heel leuk. We 
kunnen terugkijken op 2 mooie dagen! 

Het project ‘Eten en drinken’ is nu 
nog in volle gang en we werken 
in de klas met allerlei opdrachten 
over dit leuke thema.  
Binnenkort gaan we nog voor alle 
papa’s een leuke verrassing 
knutselen, want Vaderdag wordt 
natuurlijk flink gevierd op zondag 
16 juni! 

Vanaf week 24 staat het 
zomerproject gepland. Aan dit 
laatste piramideproject van dit 
schooljaar werken we een paar 
weken. Meer details hierover komt 
nog via de piramidebrief ‘Zomer’. 
 
 

Zo werken we al naar het einde van het schooljaar toe. Wat 
gaat het toch allemaal vlug…In de volgende nieuwsbrief meer 
hierover. 

Groetjes van de juffen uit de onderbouw 
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Nieuws uit de middenbouw 

Nieuws uit de groepen 3 

Wat hebben de kinderen en leerkrachten genoten van de sprokkeldagen. Aan alle 
ouders die op wat voor manier dan ook een bijdrage hebben geleverd: 
BEDANKT! 

Bij Lijn 3 staan nog 2 thema’s op het programma: “Een hut bouwen” 
en “Water”. 
We starten met het negende en tevens laatste blok van Wizwijs. We 
zijn ook druk bezig met het afronden van het vierde en laatste deel 
van de schrijfmethode Klinkers. 
Ondanks het korte schooljaar met veel “versnippering” in de laatste 
maanden liggen we behoorlijk op schema. 

Inmiddels hebben al veel kinderen aan de hand van spulletjes (de doos van 
IKKE) en foto’s al enthousiast verteld over IKKE… van geboorte tot nu…… Hun 
eerste “spreekbeurt”. We krijgen een mooi inkijkje in het leven van onze 
klasgenootjes. De spreekbeurten geven aanleiding tot gesprekken over tal van 
interessante onderwerpen. 

De komende weken worden wederom de LOVS Cito-toetsen Rekenen-Wiskunde, 
Spelling, DMT (drie minuten toets, 3 keer één minuut lang een kaart met 
woorden lezen) en AVI afgenomen. Op maandag 24 juni ontvangen de kinderen 
hun derde en laatste rapport van het schooljaar. De resultaten van de toetsen 
zijn daarin opgenomen. Wilt u het een en ander bespreken en zijn de data van 
de ouder-kind-inloop al bezet? Maak dan met ons een afspraak op een ander 
tijdstip. 

Op woensdag 26 juni vieren juf Rian en juf Nicole hun 
verjaardag samen met de kinderen. We gaan er een gezellige 
ochtend van maken. De kinderen ontvangen hiervoor nog een 
uitnodiging. Meester Pieter plant het vieren van zijn 
verjaardag afhankelijk van het weer, de ouders ontvangen 
hierover tijdig bericht. 

Op maandag 1 juli gaan de kinderen kennismaken met de nieuwe leerkrachten 
van groep 4. 

De meester en juffen van groep 3a en 3b. 
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Nieuws uit de middenbouw (vervolg)

Nieuws uit groep 4 

 Nieuws uit groep 5 

Het schooljaar vliegt voorbij, we hebben nog maar een paar weken te gaan. Wat 
hebben we het naar onze zin gehad tijdens de sprokkeldagen!  
Samen naar kinderpretland, frietjes eten, spelen in de bossen, zingen en dansen bij 
het kampvuur, springen in onze slaapzak, catwalk lopen met onze zaklampen, 
samen ontbijten, lekker sporten en nog veel meer.  
Jongens en meisjes het was super!  

De komende weken zijn we nog bezig met het project: verkeer. We hebben geleerd 
over verschillende soorten verkeersborden, de onderdelen van een fiets, de invloed 
van het weer op het verkeer en hebben de vragen waar de kinderen graag 
antwoord op willen krijgen aan bod laten komen. Ook zijn we flink bezig met het 
afronden van alle methodes. De laatste loodjes dus..  

Binnenkort gaan beide groepen 4 vissen. Groep 4a gaat op  woensdag 26 juni en 
groep 4b gaat op woensdag 12 juni. Met een schepnetje gaan we allerlei 

waterdiertjes uit een poel halen. Samen met de begeleiders van 
het IVN bekijken we dan welke beestjes we allemaal gevangen 
hebben. Om ze daarna weer los te laten in de poel. Deze poel 
kunnen we te voet bereiken. Wel is het heel handig om 
oude kleding (lange broek, blouse/shirt met lange 
mouwen) en laarzen aan te doen. 

In groep 4A is juf Kirsten volop bezig met haar afstuderen. 
Haar laatste dag is op donderdag 20 juni. Nogmaals veel 
succes de laatste weken!

De maand mei is alweer bijna voorbij!  
 
De laatste weken van dit schooljaar zijn begonnen. Weken waarin we alle methodes 
afhandelen, de Cito-toetsen gaan maken, spreekbeurten gaan houden over de 
provincies van Nederland... en zo nog meer.  

 
We hopen dat de poppen in de klas als koolwitjes gaan vliegen.  
Op dinsdag  11 juni komt de technobiel op school, een 
vrachtwagen vol met techniek-activiteiten voor de groepen 5 tot 
en met 8. We zijn zeer benieuwd! 
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Nieuws uit de middenbouw (vervolg)

Meester Drewich gaat als begeleiding mee naar het Prehistorisch Dorp en afscheidskamp 
groep 8. Juf Ellen en juf Kim komen dan in de klas. 
En dan hebben we nog de 'muffendag' (verjaardag van de Meester en Juffen van groep 
5a en 5b) op maandag 24 juni met als thema 'Alles loopt op rolletjes'.  
De uitnodiging komt eraan!  

Kortom... drukke, maar zeker ook gezellige laatste weekjes! 

Nieuws uit de bovenbouw 

Nieuws uit groep 6 

De laatste periode zijn we goed gestart.  
We zijn ook weer bezig met de LVS toetsen want op 24 juni gaat het rapport mee.  
We proberen ook het laatste stukje van het jaar de kinderen nog van alles bij te 
brengen.  
We blijven nog flink oefenen met tafeltjes, klokkijken werkwoordspelling en nog 
veel meer. 
We hebben natuurlijk ook nog een paar leuke dagen voor de boog.  

Belangrijke data: 
- 5 juni modeshow, in de klas, kleren prehistorisch dorp.  
- 6 en 7 juni kamp, prehistorisch dorp  
- 11 juni Techniek bus bezoeken op school 
- 14 juni (vrijdag) juf Dimphy in de klas  
- 20 en 21 juni juf Dimphy in de klas (juf Hanneke is met groep 8 op kamp) 
- 26 juni Bootcamp bij Infinity 
  26 juni is juf Yvonne in groep 6 en juf Dimphy  in groep 1  

- 2 juli de juffen verjaardag.
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Nieuws uit de bovenbouw (vervolg)

Nieuws uit groep 7

Wat zagen de boekendozen er prachtig uit, onze complimenten voor de 
leerlingen.  

CITO toetsen 
Deze weken zijn we op school bezig met de CITO toetsen. De resultaten van 
deze toetsen zitten bij het 3de rapport wat de leerlingen op maandag 24 juni 
krijgen.  

Technobiel 
Op dinsdag 11 juni komt de technobiel naar de Mariaschool voor de groepen 5 t/
m 8. De leerlingen zullen diverse experimenten doen op het gebied van 
techniek.  

Bootcamp Infinity 
Op woensdag 19 juni staat er een bootcamp gepland voor beide groepen bij 
Infinity. De leerlingen hebben deze week geen natuurlijk bewegen. Op de locatie 
is mogelijkheid tot omkleden, leerlingen moeten gymkleren en binnenschoenen 
meenemen.  

Bijenproject 
Groep 7B heeft afgelopen week het bijenproject gehad. Groep 7A gaat nog, 
zodra de datum definitief is geven we deze door.  
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Nieuws uit de bovenbouw (vervolg)

Nieuws uit groep 7 en 8

Beste leerlingen van groep 7 en 8, 
  
Het schooljaar loopt ten einde. Een ideaal moment om 
met de zomervakantie in zicht nog een laatste sportieve 
wandelactiviteit te ondernemen, namelijk het Rondje 
Someren. Nog mooier is het om deze 40 km tocht samen 
te lopen met de leerlingen en leerkracht(en) van jullie 
groep. En dat door jullie eigen dorp met langs de kant 
familie en vrienden die jullie aanmoedigen! 
  
Samenstellen van een team 
Er zijn vast leerlingen uit groep 7 en 8 die interesse 
hebben om samen met de leerkracht(en) het 25e Rondje 
Someren te lopen als groep. Leerlingen die samen de 
uitdaging aan willen gaan namens de school. Een team 
bestaat uit minimaal 10 leerlingen en het is ook mogelijk 
om meerdere teams te vormen. Daarnaast krijgen jullie 
10% korting op de inschrijving als jullie je aanmelden als 
team. 
  
Scholencompetitie  
Hoe meer scholen zich aanmelden, hoe leuker de 
uitdaging wordt! Dit jaar gaan we namelijk een aparte 
competitie vormen voor alle deelnemende scholen. Binnen 
deze competitie daag je indirect andere scholen uit, want 
na het Rondje Someren is te zien hoe alle leerlingen van 
school hebben gepresteerd ten opzichte van de andere 
scholen. Hierdoor wordt de uitdaging nog groter. 
De winnaar van deze scholen-competitie wint uiteraard 
een mooie prijs. Maar de grootste prijs die natuurlijk te 
winnen valt, is de uitdaging als groep aan te gaan! 
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Nieuws uit de bovenbouw (vervolg)

Nieuws uit groep 8

Kampbijeenkomsten  
De komende weken gaan de kinderen in hun kampgroepjes flink aan 
de slag met de voorbereidingen voor het schoolkamp. Ieder groepje 
gaat zorgen dat ze helemaal startklaar zijn om de strijd met de 
andere groepen op het kamp aan te gaan. Daarvoor worden er een 
aantal kampbijeenkomsten georganiseerd waarbij het belangrijk is 
dat alle groepsleden aanwezig zijn. De kampbijeenkomsten zijn:  
- Dinsdag 4 juni 10.30-12.00 uur  
- Vrijdag 7 juni 10.30-12.15 uur  
- Dinsdag 11 juni 10.30-12.00 uur  
- Donderdag 13 juni 13.00-14.30 uur.  
 
Oorlogsmuseum  
Ter afsluiting van het project WOII gaan we donderdag 6 juni naar 
het oorlogsmuseum. We vertrekken om 08.45 uur op school en 
zullen rond 14.45 uur weer terug zijn. Zowel de kinderen als ouders 
die meegaan zorgen zelf voor een lunchpakketje. Koffie/thee voor 
ouders daar wordt door school betaald. Ouders die de hele dag 
aanwezig zijn gaan ook mee met de rondleidingen.  
 
Bootcamp @ Infinity Fitness    
Om iedereen lekker fit de vakantie in te laten gaan mogen we 
woensdag 26 juni een Bootcamp clinic gaan volgen bij Infinity 
Fitness in Someren. De kinderen moeten deze dag hun sport/
gymkleren meenemen.  
 
Verjaardag    
Vrijdag 28 juni is het dan zover, de dag dat de juf haar verjaardag 
vieren mag. Officieel ben ik pas jarig in de zomervakantie maar ik 
vier het uiteraard graag ook nog met de kinderen. Wat we die 
ochtend gaan doen blijft nog even een verrassing.  

                  
Groetjes juf Kimberly  
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Overig nieuws
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