


 

MARIASCHOOL  27 AUGUSTS 2019

Nieuws vanuit de directie

 

We zijn weer begonnen 

Als ik dit schrijf zit de eerste week van het nieuwe schooljaar er alweer 
op. Met het team zijn we inmiddels alweer bijna twee weken bezig. 
Nieuwe collega's, nieuwe groep, nieuwe lokalen, alles is even wennen.  
We zijn in de laatste vakantieweek gestart met een feestje. Juf Hanneke 
vierde op 15 augustus haar 25-jarig jubileum. Voor ons al team een reden 
om haar eens lekker in het zonnetje te zetten en er een gezellige dag van 
te maken. Dat is zeker gelukt en dat maakte dat we nog meer zin hadden 
om weer te beginnen. 

Bij de start van het nieuwe schooljaar kwamen er weer een heleboel 
stralende, verlegen, lachende en soms gespannen gezichtjes de school 
binnen lopen. Wat fijn om iedereen weer te zien en ook alle nieuwe 
gezichtjes te begroeten. Altijd spannend een nieuwe start. We gaan er een 
fijn schooljaar van maken.  

Inloopmiddag nieuwe leerlingen 
Maandag 2 september is er van 13.30 tot 14.45 uur een inloopmiddag 
alleen voor ouders van de nieuwe leerlingen. Voor hen is er de 
gelegenheid om hun kind, de leerkrachten en het nieuwe gebouw te 
bekijken. U bent van harte welkom! 

Wat gaan we doen dit schooljaar? 
Dit schooljaar staat in het teken van een nieuw schoolplan. Een 
vierjarenplan waarin we de stip op de horizon zetten en gaan nadenken 
waar we ons de komende jaren in willen ontwikkelen. Dat nadenken gaan 
we doen met team en MR en natuurlijk met de kinderen.  

Speerpunten dit schooljaar 
We hebben als team een aantal doelen voor komend schooljaar. Graag 
willen we u laten weten wat deze inhouden. 

• Staal  
Wellicht hebt u uw kinderen er al over horen vertellen. De nieuwe 
methode voor taal en spelling. Staal  
Staal is een taal en spelling methode voor groep 4 t/m 8 van het 
basisonderwijs. De methode kent een leerlijn taal en een leerlijn 
spelling. De leerlijn taal is opgebouwd rondom een bepaald thema. Elk 
thema vormt een afgerond geheel, waardoor de volgorde zelf te bepalen 
is. In de leerlijn spelling worden spelling en grammatica gecombineerd 
aangeboden, volgens de methodiek van José Schraven. Een voorbeeld is 
de categorie plankwoord. Klik hier voor een voorbeeldfilmpje 

https://www.bsdemolenhoek.nl/media/42194/Staal_Leerlijnenoverzicht_groep_4-8.pdf
https://www.bsdemolenhoek.nl/media/42194/Staal_Leerlijnenoverzicht_groep_4-8.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OAqeKqTMQVQ&feature=youtu.be
https://www.bsdemolenhoek.nl/media/42194/Staal_Leerlijnenoverzicht_groep_4-8.pdf
https://www.bsdemolenhoek.nl/media/42194/Staal_Leerlijnenoverzicht_groep_4-8.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OAqeKqTMQVQ&feature=youtu.be


Elk thema in Staal start met een themafilm waarin het thema wordt 
geïntroduceerd. In het filmpje worden nieuwe woorden 
aangeboden. Bovendien brengt het filmpje de kinderen in de sfeer 
van het thema en krijgen ze een beeld van de eindopdracht 
waaraan ze in week drie gaan werken. In 
dit impressiefilmpje schrijven de kinderen een nachtgedicht. 

• Blink wereld  
Ook hebben we voor voor wereldoriëntatie en techniek een 
nieuwe methode. Vroeger hadden we Meander, Brandaan en 
Naut, nu zijn deze vakken samengebracht in onze nieuwe 
methode Blink wereld. Een methode die ons in de toekomst ook 
gaat helpen groepsoverstijgend te werken. Klik hier voor om te 
zien hoe Blink wereld werkt.  
 

• Start nieuw rapport  
Naast de nieuwe methodes die we gaan gebruiken, is er ook al 
lang de behoefte bij het team een nieuwe vorm van rapportage te 
gaan gebruiken. Dit omdat het huidige rapport niet meer voldoet 
aan de eisen van deze tijd. Dit schooljaar zullen we starten met 
het onderzoek naar mogelijkheden en waarschijnlijk volgt volgend 
jaar dan ook daadwerkelijk de invoering van het nieuwe rapport. 
We houden u uiteraard op de hoogte.  
 

• Missie/visie traject  
zoals hierboven genoemd gaan we dit jaar een nieuw schoolplan 
schrijven en dat start met het herijken van onze visie. Dat gaan 
we doen met Adri van de Brand en Henk van Mill. Zij zullen ons 
begeleiden. 
 

• Cluster Someren 
zoals u weet zijn we afgelopen schooljaar gestart met de 
samenwerking binnen cluster Someren. Afgelopen jaar stond dan 
ook het in teken van vooral bovenschoolse voorbereiding en 
afstemming. Dit schooljaar gaan we ook voor het team de 
samenwerking opzoeken. Dit doen we o.a. door teams de ruimte 
te geven elkaar op te zoeken en samen te werken daar waar 
nodig is. Er zijn 2 clustermiddagen ingepland om dit te realiseren. 
Hiermee hopen we natuurlijk nog meer te kunnen betekenen voor 
alle kinderen in Someren. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?t=145&v=jV1sI3G89BE
https://blinkwereld.nl/
https://blinkwereld.nl/
https://www.youtube.com/watch?t=145&v=jV1sI3G89BE
https://blinkwereld.nl/
https://blinkwereld.nl/


• Onderwijs in Someren 
Komende jaren gaan we binnen het cluster bekijken hoe het 
onderwijs in Someren dorp vorm gaat krijgen. Op dit moment zijn 
vooral LeerRijk en de Mariaschool erg vol aan het raken. Hoe gaan 
we daar in de toekomst mee om. Dit doen we samen met bestuur en 
gemeente en niet te vergeten de ouders van de scholen. Ook hiervan 
houden we u op de hoogte. 
 

• Introductie schoolapp  
heel binnenkort zult u kennismaken met onze schoolapp. Dit gaat 
een heleboel mailverkeer en informatie opzoeken makkelijker 
maken. Het heeft even geduurd, maar het eindpunt is in zicht. We 
houden u op de hoogte.  
 

• Zoals u ziet een hele lijst aan interessante onderwerpen die we met 
enthousiasme zullen gaan beteugelen.  
Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in! Mocht er nu een 
onderwerp zijn waarbij u graag mee zou willen denken, laat het ons 
weten. Altijd fijn als er meegedacht wordt. Dus wie weet tot 
binnenkort... 

Ben je je fietssleutel verloren? 
Bij de conciërge voor het raam liggen op dit moment 5 
sleuteltjes te wachten op hun eigenaar.  
Kijk even of je sleutel daar ligt.
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Nieuws uit de groepen 1 en 2 

We zijn fijn gestart! De tweede schoolweek zit er al weer 
bijna op.  

We hebben het al goed naar onze zin in de groep. Ook 
hebben we onze vriendjes weer gevonden om te spelen en te 
werken! 
Het was natuurlijk wel even wennen en ook spannend. Zeker 
voor de kinderen die voor het eerst bij ons op school 
kwamen. 

Onze nieuwelingen in augustus en september zijn: 
In groep 0-1a: Abel van Dijk, Juul van Keulen, Fee Maas, 
Nienke Coppens, Zoë Clerks, Mijntje Verhees, Luuk van 
Horrik, Rayni Sewcharan, Zofia Karkut, Frans Raijmakers, 
Nova van de Vijver en Dex Kolenberg 
In groep 0-1b: Lieke Kessels, Raf Michiels, Max van der 
Vleuten, Fynn Beerens, Vayenne van de Burgt, Chelsey 
Bernards en Sofie Jansen. 
In groep 2b: Esmée van Hoof 

En natuurlijk een hartelijk welkom aan 
juf Dimphy en juf Margriet. 
In groep 0-1b loopt Zoë Slegers stage op 
maandag en dinsdag. Zij zit in het 
laatste jaar van haar opleiding tot 
onderwijsassistente. 
Wij wensen jullie allemaal een hele fijne 
en leerzame tijd op de Mariaschool! 

In de eerste 2 schoolweken staat het project 
“Welkom” centraal. We maken kennis met elkaar 
en leren de afspraken en regels in de groep. Ook 
vertellen we waar de materialen, hoeken en 
ruimtes zich bevinden en wat je daar allemaal kunt 
doen. We maken tevens een plakwerkje en een 
tekening over hoe we eruit zien.  



Nieuws uit de middenbouw 

Nieuws uit de groepen 3

Nieuws uit de kleutergroepen (vervolg)

Op 10 september gaan we naar een Cuvoso theatervoorstelling kijken. 
Het heet “Ga mee met de vervelende bus”. Het is een filmisch en 
muzikaal spektakel waarin fantasie en tijd de hoofdrol spelen. 

In week 36 starten we met het 
Kermisproject. We spelen en werken 
over dit gezellige thema 3 weken. 
Nadere informatie volgt nog in de 
Piramidebrief.  
Na de kermis starten we dan met de 
Kinderboekenweek met als thema: 
“Vervoersmiddelen, Reis mee!” 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben loop dan gerust binnen bij de 
leerkrachten van uw kind. Wij helpen u graag verder.  

Juf Tamara, juf Annie, juf Ellen, Juf Margriet, juf Astrid, juf Yvonne,  
juf Dimphy en juf Annette  

De start is gemaakt, een nieuwe groep en nieuwe juffen of meester. Dat 
was allemaal best wel spannend voor iedereen.  
Groep 3A heeft meester Pieter die er iedere dag is.  
Michel loopt in groep 3A bij meester Pieter stage. Hij is er het hele jaar op 
donderdag en vrijdag. Mogelijk ook incidenteel op andere dagen.  

Groep 3B heeft 2 juffen. Op maandag, donderdag en vrijdag is juf Nicole in 
de groep en juf Rian A. op woensdag. Op de dinsdagen zijn de juffen er om 
de beurt. 



Inmiddels heeft u per mail een uitgebreide informatiebrief ontvangen. Hierin 
staat zeer uitvoerig beschreven hoe een en ander in groep 3 op de 
Mariaschool in zijn werk gaat. Heeft u naar aanleiding van deze informatie 
vragen, stel ze gerust tijdens de informatieavond of tijdens de 
startgesprekken. 

Op de kalender en in de informatiebrief heeft u al kunnen lezen dat er voor 
de groepen 3 een ouderavond staat gepland op maandag 9 september. 
Tijdens deze avond zullen wij uitleggen hoe uw kind gaat leren lezen volgens 
de leesmethode “Lijn 3”. We starten deze avond om 20.00 en zullen rond de 
klok van 21.00 uur weer klaar zijn. 

We oefenen de komende 3 weken de letters (en woorden) 
van het eerste thema van Lijn 3. Dit zijn de "r", "d", "i", 
"k", "aa", "n", "e" en de "s". Bij elke nieuwe letter hebben 
de juffen of meester wel één of enkele leuke 
animatiefilmpjes. In het schrijfschrift leren de kinderen al 
meteen de letters van het verbonden schrift schrijven. 
Doe je goed je best..... dan kun je volop gouden sterren 
verdienen in je schrift. 
De eerste "testen" worden al afgenomen, o.a. de 
"analysetest". Met die gegevens en de eerste ervaringen 
gaan we actief aan de slag. Naast een "basisplaats" 
krijgen de kinderen in de loop van de komende tijd ook 
een "leesplaats" en een “schrijfplaats”. 
Op dit moment zijn we volop bezig met het thema "De 
nieuwe groep". 
Op maandag 9 september starten we met het Piramide/
Lijn 3-project "Bomen". Ieder project draait 3 weken. Meer 
info hierover zult u nog ontvangen per mail: Piramide/Lijn 3-post. 

Met rekenen gaan we verder op de in groep 1 en 2 ingeslagen weg. Wisse 
wijst ons de weg, de rups is wat gegroeid en heet nu Roefi. Na de eerste 
toetsen krijgen de kinderen ook een "rekenplaats" toegewezen. Over enkele 
weken brengen ze hun eerste werk- en oefenboeken al mee naar huis. 

Natuurlijk maken we ons ook op voor een gezellige kermis in Someren. De 
altijd gezellige spelenkermis op kermisdinsdag zal wederom niet ontbreken. 
Samen gaan we er een heel fijn jaartje groep 3 van maken. 

Meester Pieter, juf Nicole en juf Rian 



Nieuws uit groep 4 

De eerste week van het schooljaar zit er weer op! De overstap van 
groep 3 naar groep 4 is best spannend. Het is allemaal zo nieuw en 
anders dan in groep 3. Het is even wennen, maar dit komt helemaal 

goed! Over een paar weekjes gaat 
het allemaal vanzelf.  

Bij spelling  hebben we geleerd wat 
een hakwoord is. De regel hierbij 
is: je schrijft het woord zoals je het 
hoort. Bij schrijven komen de 
hoofdletters eraan. Zodra we de 
hoofdletters van jouw naam hebben 
gehad, mag je deze meteen 
gebruiken. Het allerbelangrijkste 
blijft het lezen.  

Bij Estafette oefenen we met allerlei leesoefeningen, zodat we dadelijk 
verder naar het volgende AVI kunnen gaan. Hoewel we iedere dag op 
school met lezen bezig zijn, is het nog niet voldoende. Ook thuis iedere 
dag even lezen, blijft nodig. Dit kan in een boek zijn van je eigen AVI, 
maar het mag ook iets zijn wat je zelf leuk vindt. Denk maar eens aan 
een stripboek, een tijdschrift, iets lezen van je hobby, de kidsweek 
of een krant voor kinderen. In de bieb kun je van alles lenen. 
Vrijdag gaan we beginnen met tutor-lezen. Een leerling uit 
groep 7 of 8 gaat dan met onze kinderen lezen. Het gaat 
er vooral om, dat de kinderen leeskilometers maken. 

Begin september starten we in de groepen 4 met het 
project: “dino’s”. We gaan bekijken hoe het leven 
miljoenen jaren geleden was. Heb je thuis iets wat past 
bij dit thema, denk aan boeken/platen/speeldino’s etc., 
dan mag je dit mee naar school nemen.  

We gaan er samen een leuk, gezellig, fantastisch, tof en 
fijn schooljaar van maken! 

Nieuws uit de middenbouw(vervolg)



Nieuws uit de middenbouw (vervolg)

 Nieuws uit groep 5 

Hallo allemaal, 

in de groepen 5a en 5b zijn we serieus van start gegaan. De 
kinderen zijn vol enthousiasme begonnen aan het nieuwe 
schooljaar. Even wennen de eerste dagen maar al snel zijn 
we begonnen aan het serieuze werk. We hebben dit 
schooljaar te maken met een paar nieuwe methodes. Zowel 
voor de leerkrachten als voor de kinderen vraagt dit iets 
meer van ons dan dat we gewend waren. Na een tijdje zal er 
steeds meer routine komen en raken we gewend aan de 
nieuwe dingen.   
We proberen de nieuwe dingen uit. Proberen = leren!!  

De eerste startgesprekken zijn ingepland en hopelijk is iedereen al snel 
aan de beurt geweest. Op school houden we in de eerste weken ook 
kindgesprekken. Deze gesprekken staan los van elkaar, de kinderen 
hoeven ook niet bij het startgesprek aanwezig te zijn.  

De informatie behorende bij de sprokkeldagen op 19 en 20 september is 
inmiddels rondgemaild. Als iemand geen info heeft ontvangen of ergens 
vragen over heeft, laat het ons weten. 
Groep 5b is nog op zoek naar een klassenouder. Een klassenouder is 
iemand die bijvoorbeeld de groep ondersteund bij het regelen van vervoer 
bij uitstapjes of hulpouders zoekt als er op school ergens hulp 
bij nodig is. Heeft u belangstelling voor deze functie, laat 
het alstublieft even weten aan meester Drewich.  

Hopelijk hebben we de komende weken de kans 
gehad om met alle ouders kennis te maken. Mochten 
er ergens vragen over zijn of heeft u behoefte aan 
bepaalde info over de groep van uw kind dan horen 
we dat graag. 

De leerkrachten van groep 5; juf Els, juf Yvonne en 
meester Drewich. 



Nieuws uit de bovenbouw 

Nieuws uit groep 6 

Hallo allemaal,  
De vakantie weer voorbij, iedereen hopelijk heel goed uitgerust om er 
in het nieuwe schooljaar weer tegenaan te gaan! 
Wij hebben er ontzettend veel zin in. 

De volgende zaken komen er voor ons aan, kijkt u goed, zodat u niets 
mist! 
• Op de kast/het prikbord hangen de intekenlijsten voor de 

startgesprekken. Kijkt u even welke dag en tijd u schikt?  
• De kinderen maken dit jaar een werkstuk voor hun spreekbeurt. 

De lijst hangt de komende week in de klas. Hierop kiezen ze zelf 
wanneer ze de spreekbeurt willen verzorgen in de klas. Dat zal op 
een donderdag zijn, meteen om half 9. Omdat het voor de 
kinderen vaak heel spannend is, doen we het meteen, dan is het 
gedaan. De kinderen krijgen hierover informatie mee op papier en 
u als ouders ontvangt deze info digitaal ook nog een keer. Indien u 
hier vragen over heeft, kom dan op tijd a.u.b. Dat voorkomt stress 
voor u en uw kind. 

• De kinderen krijgen dit jaar huiswerk voor 
Nieuwsbegrip (begrijpend lezen), dit kunnen ze op 
de computer maken door in te loggen bij 
basispoort. Controleer even of de inlog van 
Basispoort werkt thuis. Wanneer u het wachtwoord 
vergeten bent, doorloop dan even het wachtwoord 
herstel. Heeft u problemen met inloggen, geef het 
dan even bij ons aan.  

• Donderdag 19 en vrijdag 20 september: SPROKKELDAGEN ! U 
ontvangt hiervoor de informatie komende week. Ook hiervoor 
geldt dat als u er vragen over heeft dat u die altijd kunt stellen 
aan één van ons. 

• Woensdag 25 september nemen we deel aan het project: 
kraanwaterdag. Dit is gewoon op school. Vraagt u t.z.t. uw kind 
maar eens wat hij of zij heeft gedaan. 

Dat was het al weer voor de maand september. 
Wensen we u allemaal een heel plezierig schooljaar toe! 

Wij hebben er zin in! 
Leanne, Rianne en Hanneke. 



Nieuws uit groep 7

Nieuws uit de bovenbouw (vervoig)

Het begin is gemaakt.... De eerste twee weken zitten erop! 
De kinderen hebben in deze twee weken hard gewerkt.  
 
Nieuwe methodes 
Dit schooljaar zijn we gestart met Staal. Staal is een methode voor taal en 
spelling.  
Voor de zaakvakken starten we met de methode Blink.  
Op de maandagmiddag zijn we gestart met creatief atelier. De leerlingen kiezen 
elke twee weken uit het atelier handvaardigheid, tekenen of muziek. De 
kinderen uit de groepen 7, 8A en 8B zitten dan door elkaar en krijgen een 

creatieve les. 

Startgesprekken 
Voor de komende weken staan de startgesprekken gepland, 
het is de bedoeling dat uw zoon of dochter bij dit gesprek 
aanwezig is.  

Sprokkeldagen 
Voor 19 en 20 september staan de sprokkeldagen op het programma, u heeft 
hier via de mail informatie over gekregen.  
Zorg ervoor dat de fiets van uw zoon/dochter in orde is.  

Schrijver op bezoek 
Op donderdag 26 september komt schrijver Frank 
van Pamelen op bezoek. In de weken voor zijn 
bezoek duiken we de boeken in die hij heeft 
geschreven.  

Belangrijke datums: 
23 september: algemene informatieavond VO. 
25 september: Kraanwaterdag en opening 
Kinderboekenweek. 
30 september: informatieavond CorePower 19.00-20.00.  

Groetjes, juf Rian en juf Daniëlle 



Nieuws uit groep 8

Nieuws uit de bovenbouw (vervoig)

We hebben in  groep 8 een mooie 
start gemaakt. Lekker bijgepraat over 
de vakantie, afspraken gemaakt en al 
hard gewerkt!  De komende tijd gaan 
de kinderen aan de slag met 
huiswerk, het beroepenproject en een 
heleboel andere zaken. Alles zal 
uitgelegd worden en stap voor stap 
gaan we verder.   
  

Deze week is groep 8B begonnen met de startgesprekken. Het is de bedoeling 
dat de kinderen bij het gesprek aanwezig zijn. Inschrijven voor de gesprekken 
kan door het invullen van de lijst, die bij de ingang van de klas hangt. In 
groep 8A hebben een aantal ouders aangegeven ook een gesprek te willen.  

Groep 8A is nog op zoek naar 2 klassenouders voor dit schooljaar. Heeft u 
interesse? Graag even een berichtje naar juf Corien.  
Groep 8B heeft dit schooljaar 2 klassenouders: Wendy (moeder Daan) en Kim 
(moeder Olaf). Heel fijn dat jullie je weer willen inzetten.   

Vorige week hebben jullie de informatiebrief m.b.t. de sprokkeldagen 
ontvangen. We kunnen jullie hulp daarbij hard gebruiken dus graag een 
bericht naar juf Daniëlle (zie informatiebrief) als je kunt komen helpen.   
 
Ook mogen we Levy en zijn familie feliciteren met de geboorte van hun 
broertje en zoontje Lenn!  

Belangrijke data: 
-Woensdag 11 september: Informatieavond LWOO 
(leerwegondersteunend onderwijs) en PrO 
(praktijkonderwijs) op locatie Varendonck Someren. Start 19.30 uur.  
-Donderdag 19 en vrijdag 20 september: sprokkeldagen  
-Maandag 23 september: algemene informatieavond voortgezet onderwijs voor 
ouders van leerlingen in groep 7 en 8. Varendonck Someren 19.30 uur.  
-Dinsdag 1 oktober: algemene informatieavond voortgezet onderwijs voor 
ouders van leerlingen in groep 7 en 8. Varendonck Asten 19.30 uur. 
  
                   
Groetjes van de juffen van groep 8  



Save the date voor de activiteitencommissie!


Reserveer  woensdagochtend 16 november in 

je agenda voor een leuke ochtend 

georganiseerd door de activiteitencommissie.


Wat we gaan doen, houden we nog even 

geheim. Maar dat het weer veel leuks belooft 

is een feit. Wij hebben er al zin in! 


Tot dan 


Overig nieuws

Van de activiteitencommissie

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 schooljaar verzorgen wij voor de leerlingen van de Mariaschool twee 
activiteiten. Voor dit schooljaar zijn dat een activiteit vanuit de activiteitencommissie 
op woensdag 16 november (wat we gaan doen verklappen we nog even niet) en ‘De 
Koningsspelen’ (vrijdag 17 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 S., Kim C., Christel S., Christel D.,  
Ellen, Andrea, Ilse en Sandra

mailto:activiteitenmariaschool@gmail.com%22%20%5Ct%20%22_blank
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