


 

MARIASCHOOL 25 SEPTEMBER 2019

Nieuws vanuit de directie

 

Oktober. De maand van de herfst, halloween en de 
herfstvakantie 

Juf Corien  
Maar ook de maand van Juf Corien. 31 oktober 
aanstaande is het de allerlaatste werkdag voor juf Corien Velings. Zij gaat dan 
genieten van haar pensioen. Dat laten we natuurlijk niet zomaar voorbij gaan 
en op vrijdag 1 november gaan we haar gedag zwaaien met een knalfeestdag. 
Ook u als ouder krijgt daar de gelegenheid voor. Houd het programma in de 
gaten! 

Studiemiddagen  
Deze maand staan er voor het team twee studiemiddagen op het programma. 
De eerste is woensdagmiddag 2 oktober. Dan gaan we met alle scholen uit 
cluster Someren een bijeenkomst houden over groepsoverstijgend werken en 
geven de teamleden de gelegenheid om met hun collega’s te overleggen.  
De tweede is op donderdag 3 oktober. (kinderen zijn deze middag vrij). Dan 
gaan we aan de slag met ons missie/visie traject. Daarin gaan we een start 
maken een meerjarenplan op poten te zetten en samen na te denken over 
waar we als school voor staan en hoe we dat uit willen dragen. Dit doen we 
samen met Adri van de Brand en Henk van Mill. Daar gaan we werken aan 
onze doelen:  
1. Het uitwerken van een (reeds gepraktiseerde) teamvisie op goed onderwijs.  
2. Het uitdragen van een professionele teamcultuur waarin open communicatie 
centraal staat.  
3. Het aanscherpen van de leerkrachtvaardigheden die passen bij doel 1 en 2.  

Belangrijke nevendoelen zijn:  
4. Het stimuleren van het lerend vermogen en het 
eigenaarschap van het team. Het team maakt zelf 
gefundeerde keuzes.  
5. Het bekrachtigen van (individuele) teamleden. 
We hebben veel zin om te beginnen en uiteraard 
gaan we u op de hoogte houden. 

https://centrumpedagogischcontact.nl/ons-team/adri-van-den-brand/
https://centrumpedagogischcontact.nl/ons-team/henk-van-mill/
https://centrumpedagogischcontact.nl/ons-team/adri-van-den-brand/
https://centrumpedagogischcontact.nl/ons-team/henk-van-mill/


Groepsbezoeken en functioneringsgesprekken  
Op dit moment zit ik middenin mijn ronde van de functioneringsgesprekken. 
Ieder schooljaar start ik met een groepsbezoek in alle groepen. Dat 
groepsbezoek heeft als doel samen met de leerkracht te kijken wat er nodig is 
in de groep en wat de leerkracht nodig heeft om zich goed te voelen en de 
groep goed te bedienen. Doel is om in gesprek te gaan over persoonlijke 
ontwikkeling. Vragen die gaan over: wat wil je nog leren? Wat is het doel voor 
de groep? Waar zou je vanaf willen? Waar blijf je trouw aan, wat wil je blijven 
doen? Waar wil je je in ontwikkelen? Enz. Tot nu toe hele fijne en diepgaande 

gesprekken. Want een blije leerkracht is een blije groep… 
Dag van de leraar 
op zaterdag 5 oktober is het de dag van de leraar. De dag waarop we stilstaan 
bij het mooiste beroep wat er is! En wie wil er nu geen TOPleerkracht voor de 
groep. Onze leerkrachten zullen in het zonnetje gezet worden en precies 
wanneer is nog een verrassing…. 

Leerlingenraad  
Afgelopen maandag zijn er verkiezingen 
gehouden in de groepen 5 t/m 8 voor de 
leerlingenraad. In de volgende nieuwsbrief stellen 
zij zich aan u voor.  

We zijn weer ingeloot en krijgen 20 
weken gratis schoolfruit.   
In week 46 (12 t/m 16 november) 
starten de fruit- en 
groenteleveringen. We ontvangen de 
leveringen t/m week 16 (15 t/m 
19 april).  
Drie dagen per week hoeven de 
kinderen dan dus geen fruit mee 
naar school te nemen. 
       Meer info volgt z.s.m.



Overig nieuws

Na dit schooljaar stoppen twee ouders van de communiewerkgroep. 
Wie heeft er zin en tijd om de communicanten van de Mariaschool een 
hele speciale dag te bezorgen?  
Komend jaar kun je alvast 'meedraaien' en ontdekken wat het inhoudt 
om lid te zijn van de communiewerkgroep. 

Is dit een taak voor jou of heb je vragen? Laat het dan weten 
op commarsom@gmail.com 

Groetjes Tamara, Petra en Anke 

Wie komt de communiewerkgroep 
versterken? 

mailto:commarsom@gmail.com
mailto:commarsom@gmail.com




De Kinderboekenweek 

Dit jaar is het thema van de Kinderboekenweek “Reis mee!” 
Allemaal instappen! Reis mee met de fietstaxi, de huifkar, de 
hogesnelheidstrein of het ruimteschip. De Kinderboekenweek 2019 
gaat 
over voertuigen. Met het thema Reis mee! gaan we op reis in 
kinderboeken. 
Niet de bestemming maar het vervoer erheen staat centraal. 
Ontdek de ruimte met een raket, beleef avonturen op een 
cruiseschip, 
verken een land tijdens een roadtrip, trek rond met een tractor en 
zeil de 
wereld rond op een catamaran. 

Met een boek kun je elke reis maken die je wilt, een reis die je leven 
verrijkt. Van een rondje op de step in de buurt tot aan een 
ruimtereis door 
het heelal. Toer je alleen of rijd je samen? Tijdens de 
Kinderboekenweek 
2019 reizen we allemaal. 
Speciaal voor de Kinderboekenweek is het lied ‘Reis mee!’ 
geschreven. Het 
wordt gezongen door Kinderen voor Kinderen. Op de site 
www.kinderenvoorkinderen.nl kun je het lied luisteren en de 
danspasjes 
bekijken. 

De Kinderboekenweek loopt officieel van 
woensdag 2 oktober t/m zondag 
13 oktober 2019. Wij starten met een 
reis maken op de Mariaschool op 
woensdag 25 september. 
In de verschillende groepen gaan we 
vervolgens de komende weken aan de 

slag met tekenen over het thema, verhalen schrijven, knutselen, 
boeken lezen en liedjes zingen. 
  
Op woensdagochtend 9 oktober sluiten we met alle groepen 
gezamenlijk de 
Kinderboekenweek af met een wereldreis op het Boekenbal in de 
Ruchte. 
Ook worden uit de groepen 3 t/m 8 de griffels, penselen en vlag en 
wimpels bekend gemaakt en op een later moment in de klas 
uitgedeeld. 
Dus het wordt heel gezellig allemaal! Veel plezier op reis!



Nieuws uit de kleutergroepen

Agenda  
Oktober 2019 

1: info avond VO  Asten 
groep 7/8  

1: Groep 7 Corepower 

2: Grote wetenschapsdag 

3: studiemiddag 
leerkrachten. Kinderen 
vrij vanaf 12.15 uur 

9: Boekenbal 

10: Experienceday 
groepen 7/8 

14 t/m 18: herfstvakantie 

23: luizencontrole 

29: studiemiddag 
leerkrachten. Kinderen 
vrij vanaf 12.15 uur 

30: Kledinginzameling 

31: Ouder-(kind)-inloop 
groep 1 t/m 6 

31: nieuwsbrief 

Nieuws uit de groepen 1 en 2 

Afgelopen weken is er al flink gespeeld en gewerkt in de 
kleutergroepen. 
Ook gingen we zwieren, zwaaien, draaien, 
knutselen en zingen gedurende het project 
Kermis. De vormen en kleuren liepen als een rode 
draad door het project. Het boek ‘Blauwtje en 
Geeltje’ liet ons zien wat je kunt doen met het 
mengen van kleuren. Het leek wel toveren! 
Dinsdag 24 september speelden we leuke spelletjes  op de 
speelplaats en rondom de school tijdens de gezellige 
Spelenkermis.  

Het volgende project waaraan we ruim 4 weken aandacht 
besteden gaat over de Kinderboekenweek, dat dit jaar in het 
teken staat van het thema “Reis mee!” Voertuigen staan hierin 
centraal.  
Op allerlei manieren brengen we de kleuters in contact met het 
thema. Ook met het aanbieden van boeken proberen we hen te 
stimuleren om interesse te krijgen in het kijken en lezen van 
boeken.  

We werken met het prentenboek “Welkom 
thuis, Bever!” In dit prentenboek van Magnus 
Weightman is ontzettend veel te zien. Het gaat 
over Bever die op avontuur gaat, maar hij 
verdwaalt. Akita, de hond, reist met een 
luchtballon rond de wereld. Samen zoeken ze 
het huis van Bever. 
In dit project van de Kleuteruniversiteit leren de 
kinderen alles over verschillende voertuigen, 

terwijl ze een reis rond de wereld maken. 
De Boekenweek wordt afgesloten met een reisoptreden tijdens 
het Boekenbal op woensdagochtend 9 oktober.  
Dat wordt weer heel gezellig en leuk de komende tijd! 
Daarna gaan we een weekje heerlijk uitrusten en genieten van 
de herfstvakantie. 
Twee weken na de herfstvakantie reizen we verder met het 
interessante project van “Welkom thuis, bever!” 

In oktober start op school: 
*in groep 0-1a: Kai Dijkmans 
We heten jou van harte welkom en wensen jou een hele mooie 
tijd op de Mariaschool! 



Nieuws uit de middenbouw 

Nieuws uit de groepen 3

Op dit moment zijn we bezig met het afronden van het 
tweede thema “Bomen” Lijn 3. Dat doen we met een 
klassikale schriftelijke toets en individuele toetsen.  
De kinderen zijn al heel goed gewend aan de werkwijze 
waarover tijdens de informatieavond  verteld is.  
Inmiddels hebben we al 15 letters geleerd. Elke middag 
wordt er samen en in hoeken gewerkt rondom dit thema.  
Komende week starten we met thema 3: “Smakelijk 
eten”. 

Het werk- en oefenboek van Wizwijs blok 1 heeft uw zoon/dochter 
onlangs mee naar huis gekregen. In het tweede blok komen aan de 
orde: splitsen, het tiental, getallenlijn tot 20, gewichten, ruimtelijke 
begrippen, blokkenbouwsels en het halve uur.  

Inmiddels zijn we ook gestart met het Project Kinderboekenweek ... 
thema “Reis mee!”. De kinderen van groep 3 gaan als heuse 
illustratoren aan de slag. We gaan als kinderjury de illustraties van de 
andere groep 3 beoordelen.  Supergeheim en spannend ... wie wordt de 
winnaar van de gouden of zilveren penseel?  
Ook de meesters en juffen  gaan winnaars kiezen. Zij zijn de volwassen 
jury. Tijdens het boekenbal, woensdag 9 
oktober, in de Ruchte maken we de winnaars 
bekend.   

De eerste toetsen van lezen, rekenen en 
schrijven zijn afgenomen. We werken 
inmiddels met de 4 niveaugroepen: 
leesplaats, schrijfplaats en binnenkort ook 
de rekenplaats.  Bent u benieuwd naar de 
vorderingen van uw zoon/dochter?  
Informeer gerust tijdens de inloop of direct 
na school.  

Wij wensen u alvast een fijne herfstvakantie 



Nieuws uit groep 4 

Nieuws uit de middenbouw(vervolg)

We zijn alweer aardig gewend in groep 4. We weten nu wat er 
iedere dag van ons verwacht wordt, hebben kennis gemaakt met 
de nieuwe methodes en onze nieuwe juffen. De afgelopen weken 
zijn de startgesprekken geweest. Fijn om wederzijds kennis te 
maken met elkaar!  

De afgelopen weken hebben we gewerkt aan het project 
“dino’s”. De kinderen hebben vanalles geleerd over 
soorten dino’s, de oertijd, de ijstijd, fossielen en nog 

veel meer. Vraag ze er maar eens naar; ze zijn echte 
kenners geworden!  

Vanaf woensdag 25 september gaan we aan de slag 
met de Kinderboekenweek. Dit jaar staat deze in het 
teken van ”reis mee“. Ook dit jaar zullen de kinderen 
een verhaal schrijven passende bij het thema en gaan 
ze aan de slag met een creatieve opdracht. Daarnaast 
bedenken we samen met de groep een optreden. Dit 
optreden laten we zien tijdens het Boekenbal in de 
Ruchte. 

Graag willen we jullie erop attenderen dat de kinderen 
in groep 4 zelfstandig naar boven gaan. Het is dus niet de 
bedoeling dat ouders ze naar de klas brengen.  

Groetjes, 
De juffen van groep 4 



Nieuws uit de middenbouw (vervolg)

 Nieuws uit groep 5 

Wat hebben we mooie sprokkeldagen 
gehad! De Eynderhoof, frietjes eten, de 
uitdaging tegen de juffen en meester, 
kampvuur, in het donker door de bossen 
lopen, kussengevecht houden, prachtige 
hutten gebouwd in de bossen, enzovoort, 
enzovoort. Het was fantastisch! 

Deze week hebben we de Spelenkermis, dag van het kraanwater, 
fietscontrole, opening van de kinderboekenweek.  
Leren we verder eigenlijk ook nog? Jazeker en veel ook... bij taal 
en spelling hebben we het thema ziekenhuis afgerond.  

Even wennen al die categorieën, welke regels en 
gebaren erbij horen, een dictee krijgen waarbij 
het woord of de zin maar één keer voorgelezen 
wordt (dus goed luisteren!) 

Rekenen blok 1 is ook klaar. Tip van de juffen en 
meester: blijf de tafeltjes oefenen! Ze helpen je 
echt. Bij Blink zitten we nog volop in 'aardse 
extremen'. De proef met de Milky Way en de 
Snickers blijft heel goed hangen en niets mis mee dat je de 
repen erna op mocht eten…toch? 

Vanaf deze week heeft groep 5a een stagiair, meester Stef, 
student op de PABO. Hij komt bijna elke maandag tot januari en 
soms een hele week. We wensen hem veel plezier bij ons op 
school. 

Nou, nog even hard werken en dan lekker genieten van de 
welverdiende herfstvakantie. 



Nieuws uit de bovenbouw 

Nieuws uit groep 6 

We kijken terug op twee geslaagde sprokkeldagen!  
Wat hebben we genoten van het enthousiasme van de kinderen. Mooi om te 
zien hoe iedereen samen plezier heeft gemaakt deze dagen.  

Deze week gaat de kinderboekenweek van start. Het thema is 'Reis mee'. 
Hier gaan we uitgebreid mee aan de slag in de klas met het schrijven van 
verhalen en het maken van een mooie tekening. Op 9 oktober sluiten we de 
kinderboekenweek af in de Ruchte met het boekenbal.  

Verder staat de grote wetenschapsdag gepland 
op 2 oktober. Dit jaar maakt de groep kennis met 
onderzoek naar dierensmokkel. We gaan op zoek 
naar het wie, wat, waar, waarom en hoe van 
dierensmokkel en de schadelijke gevolgen hier 
van.  

Deze week hebben we in de klas een verkiezing 
gehouden om de nieuwe leden van de leerlingenraad te kiezen voor dit 
schooljaar.  
In groep 6a zijn dat Moke en Yara geworden. In groep 6b Niels en Fleur. Veel 
succes jongens en meiden!  



Nieuws uit groep 7

Nieuws uit de bovenbouw (vervoig)

Wat een enthousiasme van de kinderen tijdens de sprokkeldagen. 
Tijdens de samenwerkingsopdrachten, huttenbouwen en de casino 
avond.  

Weerbaarheidslessen 
Volgende week sluiten we de weerbaarheidslessen af met het 
plankje doorslaan. Tijdens de lessen weerbaarheid hebben we 
de leerlingen zien groeien in hun ontwikkeling als individu en 
als groep.  

Grote wetenschapsdag  
Op woensdag 2 oktober gaan we in de klas aan de slag met wetenschap 
en technologie. Dit jaar staat de grote wetenschapsdag in het teken van 
dierensmokkel.  

Experience day  
Op donderdag 10 oktober gaat groep 7 op bezoek bij 
het Varendonck college in Someren en Asten. Ze 
krijgen meer informatie m.b.t. het Voortgezet 
Onderwijs (VO). Welke niveaus zijn er en hoe ziet 
een les op het VO eruit zijn thema's die centraal 
staan.  

Spreekbeurt 
Binnenkort krijgen de leerlingen uitleg over het houden van een 
spreekbeurt in groep 7. De voorbereidingen vinden voornamelijk thuis 
plaats. De planning van de spreekbeurten hangt in de klas. Ze worden 
door het hele schooljaar heen op de maandag gepresenteerd.  



Nieuws uit de bovenbouw (vervoig)

Slagbaltoernooi  
Vrijdag 27 september organiseert Leef Someren een slagbaltoernooi voor 
alle groepen 8 uit Someren. Bij goed weer zal het toernooi gespeeld worden 
bij de voetbalvelden van SV Someren (Potacker).  

     Bij slecht weer zal uitgeweken worden naar Sporthal 
de Postel. De wedstrijden duren 25 minuten en de 
eerste wedstrijd start om 09.45 uur. De kinderen 
komen die dag op de fiets in sportkleding naar 
school. De prijsuitreiking is om 12.00 uur zodat we 
weer op tijd terug op school zullen zijn. Voor iets 
lekkers en wat te drinken wordt gezorgd maar de 

kinderen mogen ook zelf nog fruit / een koek meenemen.  
  
Kinderboekenweek  
Woensdag 25 september was de opening van de Kinderboekenweek 2019 
met als thema ‘’Reis Mee!’’. In de groepen 7 en 8 gaan we een verhaal 
schrijven n.a.v. het (prenten)boek ????.  
Bij het verhaal wordt ook een bijpassende tekening gemaakt. De verhalen en 
tekeningen worden beoordeeld door de andere groepen. De mooiste verhalen 
en de mooiste tekeningen worden bekroond met een gouden of zilveren 
griffel of penseel. De winnaars worden bekend gemaakt tijdens het boekenbal 
in de Ruchte op woensdag 9 oktober.  

Open dagen in het VO  
Hieronder vindt u een lijstje met alle open dagen van scholen voor 
voortgezet onderwijs in de regio.  

Varendonck College: 3 februari, 12.00-16.00 uur 
Willibrord Deurne: 1 februari, 18.00-21.00 uur 
Jan van Brabant: 10 februari, 11.00-15.00 uur 
Peelland College: 10 februari, 11.00-15.00 uur 
Hub van Doorne: 10 februari, 12.00-15.00 uur 
Alfrink College: 10 februari, 13.00-16.00 uur 
Citaverde: 3 november, 10.30-13.30 uur 
Praktijkschool Helmond: 10 februari, 11.00-15.00 uur 
Rooi Pannen: 18 november, 11.00-16.00 uur 

Mocht u nog op een andere school willen gaan kijken, kijkt u dan 
op www.devogids.nl (OpenDagenPlanner) 

http://www.devogids.nl/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.devogids.nl/%22%20%5Ct%20%22_blank


Kinderpostzegels  
Ook is deze week de Kinderpostzegelactie 
2019 van start gegaan! De kinderen mogen 
hun best gaan doen om zoveel mogelijk 
producten te verkopen zodat 
Kinderpostzegels kinderen in de 
daklozenopvang kan helpen aan een betere 
toekomst. Daarbij mogen de kinderen 
gebruik maken van de handige bestel-app 
maar ze mogen ook gewoon gebruik maken 
van de bestelformulieren op papier.  
Op donderdag 3 oktober moeten alle bestellingen en formulieren worden 
ingeleverd.  

Experience Day Varendonck College  
Dinsdag 1 oktober mogen de kinderen een dag meelopen op de middelbare 
school. Het Varendonck College organiseert dan de ‘’Experience Day’’  waarbij 
leerlingen van groep 7 en 8 alvast een keer mogen oefenen met een dagje in 
het voortgezet onderwijs. Alle kinderen nemen die dag een lunchpakketje en 
wat te drinken mee. De kinderen die het Varendonck College in Asten gaan 
bezoeken moeten op de fiets naar school komen.  
 
Maandag 28 oktober  
Juf Kimberly heeft die dag een cursus bij het Ontdeklab op de Diamant in 
Someren. Er zal die dag een vervanger voor de klas staan.  

Donderdag 31 oktober 
De laatste werkdag van juf Corien. Groep 8a gaat die dag natuurlijk iets anders 
doen dan leren. 

Groetjes de leerkrachten van groep 8 

Beroepenproject  
Deze week gaan we starten met het beroepenproject. In het beroepenproject 
kiezen de kinderen een beroep wat ze interessant vinden. Tijdens het project 
gaan de kinderen het gekozen beroep verder onderzoeken. Wat houdt het beroep 
precies is? Welke opleidingen heb ik daarvoor nodig?  
En ze nemen een interview af bij iemand die dit beroep beoefend of er op een 
andere manier mee bekend is. De start van het project gebeurt in de klas maar 
het verdere project wordt thuis uitgewerkt. Het werkstuk van het project moet 
uiterlijk dinsdag 22 oktober worden ingeleverd.  
Daarna geven de kinderen er nog een presentatie over in de klas. 



Ook nog belangrijk om te weten!
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