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Nieuws vanuit de directie

 

Zomervakantie 
De laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie. Nog een weekje en dan zit het 
schooljaar er op. Mijn eerste jaar op de Mariaschool is dan een feit.  
Een jaar waarin ik veel nieuwe kinderen en ouders mocht leren kennen en waar 
ik ontzettend hartelijk ontvangen ben.  
Een fijne school, warm team, betrokken ouders en vooral hele lieve, gezellige en 
leergierige kinderen. Kortom een plezier om te werken.  
 
Dank je wel allemaal en graag tot volgend schooljaar! 

Te klein 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar (als de planning meezit...) is de school 
uitgebreid met een extra unit voor de leerkrachten. De school wordt één groep 
groter en de huidige teamkamer wordt als leslokaal ingericht. Om te voorkomen 
dat de leerkrachten geen plek meer hebben komt dus een extra unit aan het 
gebouw. Deze zal geplaatst worden op de speelplaats aan de kant van 
Sonnehoek.  

Ouders bedankt! 
Volgende week wordt u als ouders getrakteerd op o.a. een geweldige 
voorstelling van ons orkest tijdens ons ouderbedankmoment. Maar ook ik wil 
deze gelegenheid aangrijpen om u nogmaals te bedanken voor alles wat u voor 
de school gedaan heeft afgelopen jaar. Er zijn zoveel zaken waarin u als ouder 
onmisbaar bent en die ook niet zouden kunnen 
plaatsvinden zonder uw hulp. Ik wil u dan ook, 
namens alle kinderen en teamleden, oprecht 
ontzettend hartelijk bedanken daarvoor!! En 
hopelijk wilt u volgend jaar weer uw steentje 



Geslaagden



Nieuws uit de kleutergroepen

Agenda  
juli 2019 

1 juli: kennismaken met 
nieuwe groep.  

1 juli:                      
groep 8 ’s middags vrij 

3: ouderbedanktochternd 

4: uitzwaaien Groep 8 

4: afscheidsavond 

5: start vakantie voor de 
kinderen

Nieuws uit de groepen 1 en 2 

Het einde van het schooljaar nadert en we gaan het gezellig 
met z’n allen afsluiten! De materialen en klassen zijn gepoetst. 
Alles ziet er weer pico bello uit. Wat fijn dat we zoveel hulp 
hebben gekregen van de ouders! Nog hartelijk dank! 

Een aantal kinderen die in de vakantie jarig zijn hebben we 
nog hun kroon opgezet en de verjaardag alvast uitbundig in de 
kring gevierd. De nieuwelingen hebben al een paar keer 
mogen kijken op school.  

We gaan nog kennis maken met de nieuwe leerkracht. Wat 
zullen we de kinderen die naar een volgende groep gaan 
ontzettend missen, want jullie waren echt geweldige kanjers!  
Bijna is het zover!  

We gaan genieten van een lange zomervakantie, waarin we 
ieder onze eigen weg gaan. Misschien blijf je wel gezellig thuis 
of ga je dagtripjes maken. Of je gaat met de auto of misschien 
met het vliegtuig weg. We gaan in ieder geval allemaal even 
uitrusten na een super schooljaar waarin we hard gewerkt en 
fijn gespeeld hebben. 

We willen vanaf deze weg alle ouders die op welke wijze dan 
ook meegeholpen hebben in het afgelopen schooljaar heel 
hartelijk danken voor hun inzet en bijdrage! Jullie zijn van 
harte welkom en op woensdag 3 juli waar jullie nog flink in het 
zonnetje gezet worden!  

We wensen jullie ten slotte allemaal een mooie en heerlijke 
vakantie toe! Veel plezier en graag tot maandag 19 augustus! 
Dan gaan we weer fris van start! 

Lieve groetjes van juf Mieke, juf Mara, juf Sabrine, Juf Tamara, 
juf Annie, juf Ellen, juf Rianne, juf Astrid, juf Yvonne en juf 
Annette 



We gaan nu echt aan de laatste loodjes beginnen, bijna alle schriften zijn 
uit! De laatste weken staan er een aantal “speciale” dagen op 
het programma.  
 
Op vrijdag 28 juni heeft groep 4A afscheidsfeestje van Sofia. Zij 
gaat na dit schooljaar starten op de LEO-afdeling bij D’n 
Heiakker. We wensen haar heel 
veel succes op haar nieuwe school!  

Maandagmiddag 1 juli hebben we ’s middags doorschuifmiddag. 
Alle leerlingen gaan dan oefenen in hun nieuwe 
klas.  
 
Woensdag 3 juli is de ouderbedankochtend en op 
donderdag 4 juli is alweer de allerlaatste dag van het 
schooljaar. Jeetje, wat is het snel gegaan! 

Daarnaast hebben we nog veel verjaardagen te vieren, 
ook van de kinderen die in de zomervakantie jarig zijn.  

We willen alle kinderen van de groepen 4 bedanken voor het fijne 
schooljaar! Ook alle ouders bedankt voor jullie hulp en inzet het afgelopen 
schooljaar! Een hele fijne vakantie gewenst!

Nieuws uit de middenbouw 

Nieuws uit de groepen 3 

Nieuws uit groep 4 

 Na een heel fijn jaartje met jullie kids, maken wij ons op voor het afscheid 
van dit prachtig jaartje. Na een heel jaar intensief samen werken, leren, 
spelen, lol malen en leuke dingen doen, valt dat voor zowel de 
kinderen als de mees en juffen niet mee! 

Bedankt voor alle hulp, de prettige samenwerking en het in 
ons gestelde vertrouwen. 

Wij wensen iedereen een hele fijne en zonnige zomervakantie 
toe! Dat hebben al die kanjers van de groepen 3 heel zeker 
verdiend! 

Nicole, Rian, Pieter 



Nieuws uit de middenbouw (vervolg)

 Nieuws uit groep 5 

De laatste warme loodjes! Muffendag, spreekbeurten, sponsorloop, diploma veilig 
internet, methodes uitmaken, kennismaking met de nieuwe juffen.... het stond en 
staat nog allemaal op het programma.  

Verder neemt groep 5 a afscheid van Isa, zij gaat naar de Leo-school. 
Groep 5b neemt afscheid van Puck, zij verhuist naar Asten. Beide 
meisjes wensen we heel veel plezier toe op hun nieuwe school. 

 
 

Wij... meester Drewich, juf Leanne en juf Els zeggen alle drie: wat hebben we toch 
een ontzettend gezellig en mooi jaartje gehad! En dat komt vooral door de inzet van 
de kinderen en de samenwerking met de ouders. Dank jullie wel!  

We wensen iedereen alvast een fijne vakantie toe. Geniet er lekker van, jullie hebben 
het verdiend. En heel veel plezier en succes in groep 6! 



Nieuws uit groep 7

Nieuws uit de bovenbouw 

Nieuws uit groep 6 

Zo, het zit er bijna op, het schooljaar in groep 6. 
We kunnen terugkijken op een super leuk jaar waarin we veel 
gedaan hebben. Eén van de hoogtepunten was toch wel het 
kamp in de pre-historie!!!  

Wat hebben we van elkaar genoten en veel geleerd. Jullie mogen 
bijna gaan genieten van een welverdiende vakantie! 

Maar eerst vieren jullie juffen nog hun verjaardag op dinsdag 2 
juli! Hebben jullie de dansjes en muziekstukjes al goed 
geoefend??? (geintje). Wij zorgen die dag voor een lekkere 
lunch! Jullie mogen dan skeelers/skateborden/stepjes meenemen 
voor als we buiten gaan spelen. Bij slechte weersvoorspellingen, kun je een 
gezelschapsspel meenemen…. 

Dan is het nog flink opruimen, daarvoor moet je maandag 
1 juli een grote bigshopper meenemen. Misschien handig 
als je naam er op staat? We gaan deze dag ook nog 
gewoon naar de gym, voor het laatst in groep 6. 

Willen we jullie allemaal bedanken voor een ontzettend 
gaaf schooljaar. Geniet van een zonnige vakantie en daarna 
heel veel succes in groep 7! 

Dikke knuffel van jullie juffen Dimphy en Hanneke. 

Jonge jonge wat is dit schooljaar snel gegaan.  Nog een paar dagen en dan 
beginnen we aan een welverdiende vakantie. 

Op 1 juli gaan de kinderen kennismaken met hun nieuwe leerkracht, in groep 7a 
komt meester Mike de hele dag en groep 7b gaat in de namiddag naar juf Kimberly. 
Op 3 juli bedanken wij alle ouders en 4 juli gaan we in de Ruchte kijken naar de 
generale repetitie van groep 8 (we kunnen dan vast kijken wat ons volgend jaar te 
wachten staat.) 

 



Nieuws uit groep 8

We willen alle ouders die op wat voor manier geholpen hebben bedanken voor hun 
inzet, en zeker de klassenouders die er steeds weer voor hebben gezorgd dat alles 
goed geregeld is. 
 
We hopen dat de kinderen met veel plezier terugkijken op groep 7, wij doen dat 
zeker, wat een heerlijke groepen.  
 
Volgend jaar veel succes in groep 8! 

Maandagmiddag 1 juli maken de kinderen op de Mariaschool kennis met 
hun nieuwe leerkracht voor volgend schooljaar. Groep 8 is die middag vrij. 
Ze zijn om 12.15 uur uit en lunchen dus ook thuis.  

Woensdag 3 juli is het afscheidsontbijt van groep 8. Die dag is ook de 
ouderbedankochtend, u bent van harte welkom vanaf 11.15 uur.  

Donderdag 4 juli: de aller-aller-aller laatste dag. Als de kinderen op school 
komen, zullen we meteen vertrekken naar De Ruchte voor de generale 
repetitie van de afscheidsavond. Groep 7 mag daar ook altijd een kijkje 
komen nemen. Wij verwachten rond 10.30 uur weer terug op school te zijn 
waarna de kinderen zich gaan klaarmaken voor het uitzwaaimoment om 
11.00 uur. Voor de kinderen is het hartstikke leuk als u daarbij aanwezig 
kunt zijn. De rest van de dag zijn de kinderen vrij.  
We verwachten ze om 18:00 uur weer in De Ruchte voor de laatste 
voorbereidingen voor de afscheidsavond.  Ouders en oudere broers/zussen 
zijn welkom vanaf 18.45 uur. De afscheidsavond zal om 19.00 uur starten 
dus zorg dat u op tijd bent. Graag tot dan!  
 
Tot slot wil ik jullie allemaal bedanken voor 
een geweldig schooljaar! Bedankt voor uw 
hulp en betrokkenheid. Ik wens jullie een hele 
fijne zomervakantie alle kinderen natuurlijk 
heel veel succes en plezier volgend schooljaar 
op het VO. Het ga jullie goed!  
                  
Groetjes juf Kimberly  

Nieuws uit de bovenbouw (vervoig)



Overig nieuws
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