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Nieuws

 

In week 46 (12 t/m 16 
november) starten de fruit- en 
groenteleveringen. 
Drie dagen per week hoeven de 
kinderen dan dus geen fruit 
mee naar school te nemen. 
       
LET OP: 
In overleg met de 
leerkrachten geldt dit niet 
voor de groepen 1 en 2.

Zet het op de kalender: 


De studiemiddag van 12 december wordt een studiedag. Kinderen zijn de 
hele dag vrij. 

Bent u of een van uw kinderen 
iets kwijt? 

In de kast in de hal bij de 
conciërge staan 2 bakken: 
eentje voor gevonden kleding 
en eentje voor andere 
gevonden voorwerpen. 

Misschien vindt u daar uw 
verloren spullen terug. 

Bericht vanuit groep 6 t/m 8 
Punten op het rapport voor creatieve vakken 
 
Dit schooljaar zijn we op maandagmiddag zijn gestart met een creatief 
atelier. Wij vinden het belangrijk dat wij als school tegemoet komen aan 
de talenten, interesses en/of kwaliteiten van uw kind. 


We bieden muziek, handvaardigheid en tekenen aan. De kinderen mogen 
zelf intekenen voor een van deze vakken. Het kan zijn dat uw kind een 
bepaalde periode alleen voor tekenen kiest. Daardoor kan het zo zijn dat 
er voor handvaardigheid en muziek geen cijfer op het rapport gegeven 
kan worden. We hebben dan namelijk geen of te weinig gegevens om tot 
een punt te komen. 


Heeft u hier vragen over? Stel deze dan gerust aan de leerkracht van 
uw kind.




Nieuws uit de kleutergroepen

Agenda  
November 2019 

6: staking leerkrachten. 
Leerlingen vrij 

6: Expeditie Bright New 
Talent St. Willibrord 
gynmasiuim (GAAT 
GEWOON DOOR ondanks 
staking) 

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

12: GMR 

12-16: start schoolfruit 

22: Groep 3 bezoek 
Kasteel van Sinterklaas 

26: Informatieavond St. 
Willibrord Gymnasium  

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

28: nieuwsbrief  

29: rapporten groepen 1 
t/m 7 

Houdt u ook de 
kalender op de 
website in de gaten 
voor evt. tussentijdse 
wijzigingen ?

Nieuws uit de groepen 1 en 2

Afgelopen weken hebben we nog gewerkt aan het project over 
voertuigen n.a.v. de Kinderboekenweek. We weten nu al veel 
meer over reizen en waarmee je kunt reizen. 

We hebben genoten van een 
prachtige herfstwandeling in 
de pastorietuin met leuke kijk- 
en doe-opdrachten die 
begeleid werden door de 
gidsen van het I.V.N. De 
paddenstoelen vonden we erg 
mooi. De kastanjes, blaadjes, 
takjes en veertjes hebben we 
verzameld en mee naar de 
klas genomen om nog eens te 
bekijken en erover te 
vertellen. 

In week 46 starten we met het Piramideproject van 
Sinterklaas. We werken ruim 3 weken aan dit sfeervolle 
project.  
Het wordt vast weer een gezellige en spannende tijd!  

Met KiVa zijn we bezig met thema 3. Het gaat over wat een 
groep is en wat ermee wordt bedoeld. De kinderen denken na 
over welke emoties ontstaan als je deel uitmaakt van een 
groep en hoe we ervoor kunnen zorgen dat de groep fijn is 
voor iedereen.  
In een fijne groep voelt iedereen zich op zijn/haar gemak en 
spelen/werken we met elkaar. De KiVaregel van dit thema is: 
We horen er allemaal bij: ik, hij en ook jij! 

In november worden 4 jaar en starten dan op onze school: 
In groep 0-1a: Lola Roelofs, Sjors Heesakkers en Tom Sanders 
In groep 0-1b: Ton Eilers, Fem Carree en Amy Brand 

Wij wensen jullie veel plezier en fijne jaren op de Mariaschool! 



Nieuws uit de middenbouw 

Nieuws uit de groepen 3

Inmiddels hebben we de Herfstsignalering afgenomen, in groep 3 een 
belangrijk meetmoment. Op dit moment zijn er al 22 letters aangeboden 
en geoefend. Via mondelingen en schriftelijke toetsen hebben we de 
ontwikkelingen van de kinderen heel precies in beeld gebracht. Indien 
nodig zullen we ouders uitnodigen om, tijdens de ouder-kindinloop, het 
een en ander te bespreken met betrekking tot de gewenste begeleiding op 
school en eventueel thuis. Natuurlijk kunt u zelf ook een afspraak maken. 

Thuis lezen van boekjes, op maat  (dus niet te makkelijk en niet te 
moeilijk), samen hardop met papa en/of mama.... precies op maat. Dat is 
voor alle kinderen op dit moment van cruciaal belang. Oefening baart 
kunst.... leren lezen is en blijft een technisch leesproces.  Maar ook het 
regelmatig blijven voorlezen van een prentenboek, een mooi boek of een 
verhaaltje voor het slapen gaan blijft heel belangrijk! 

We zijn gestart met het nieuwe thema van Lijn 3: "Op Wielen". We gaan 
de activiteiten van dit thema ook combineren met de activiteiten rondom 
Sinterklaas. We gaan het extra Sintboekje van Lijn 3 gebruiken. 

De kinderen zijn ook gestart met blok 3 van Wizwijs. De hele en halve 
uren zijn aangeboden (leuk en leerzaam om deze thuis ook spelenderwijs 
te oefenen), de getallenlijn is uitgebreid, we halveren en verdubbelen t/m 
12. En we hebben kennis gemaakt met de "bussommen", kinderen 
oefenen op deze manier 'erbij' en 'eraf'.  

We zijn ook al aan het werk in ons tweede schrift van Klinkers. Wauw, wat 
een groei zien we al bij de kinderen in vergelijking met augustus.  
Voor sommigen is het lopende schrift (aan elkaar schrijven) nog lastig, dit 
is echter herkenbaar. Het heeft te maken met de fijn-motorische 
ontwikkeling, bij sommigen heeft dat gewoon wat extra tijd nodig. 



Nieuws uit groep 4 

Nieuws uit de middenbouw(vervolg)

Met de komst van Sinterklaas, de intocht en het bezoek aan het kasteel van 
de Sint (u krijgt van ons nog te horen wanneer dit is), gaan we samen een 
fijne, maar ook spannende, tijd tegemoet. Op school gaan we er een 
geweldig feest van maken. 
 
Op vrijdag 29 november krijgen de kinderen hun eerste rapport van groep 3 
mee naar huis. Spannend! Wilt u voor of na het rapport een gesprek met de 
leerkracht? Dan kunt u zich inschrijven voor de ouder-kind-
inloopgesprekken. Mochten de data een probleem zijn, maak dan even een 
afspraak en wellicht kunnen we dan samen een gesprek op een ander 
tijdstip plannen. 

In groep 3B is Hester Timmers gestart als stagiaire. Zij is een eerste jaars 
deeltijdstudent van de Kempel. Ze zal tot februari 
iedere maandag in de groep zijn. 

Tot slot willen wij u vragen de kinderen op tijd in 
de klas te brengen. Graag willen we om 8.30 uur 
starten. Het is dan ook de bedoeling dat de ouders 
de klas verlaten als de tweede bel gegaan is. 
 

Rian, Pieter en Nicole 

Na de herfstvakantie zijn we begonnen aan een nieuw thema: 
Gezellige tradities. We werken eraan tot de kerstvakantie. We 
beginnen met de veranderingen die de herfst met zich 
meebrengt. Daarna komen we vanzelf in de traditie, die zo 
speciaal zijn voor de donkere dagen van deze periode: sint en 
Kerst. Er zijn nog meer veranderingen. Alle kinderen hebben 
een nieuw leesmaatje gekregen met tutorlezen. Heel leuk om 
te zien hoe de kinderen van groep 7 en 8 de kinderen uit 
groep 4 helpen met lezen. Met schrijven hebben we al 
verschillende hoofdletters gehad. Natuurlijk mag je deze 
hoofdletters meteen gebruiken. Zeker als ze in je naam 
zitten.  
Het was even wennen aan de lessen van groep 4, zeker de 
lessen van taal, spelling en Estafette. Nu zijn we gewend hoe 
deze lessen verlopen. We leren een heleboel regels. We 
kennen ze ook al goed uit ons hoofd. Het blijft alleen wat 
lastig om de regels ook toe te passen. Dus we blijven oefenen



Nieuws uit de middenbouw (vervolg)

 Nieuws uit groep 5 

De herfstvakantie is weer voorbij. Hopelijk is 
iedereen weer flink opgeladen en klaar voor de 
komende periode. Er staat namelijk veel op het 
programma: het afscheid van juf Corien, de herfst, 
sinterklaas, rapporten, kerst. Er is genoeg te 
doen.  
  

Bij taal zijn we het thema Nacht aan het afronden, de kinderen 
hebben een spannend verhaal leren schrijven en er een 
gedicht van maken. 
Met spelling zijn we druk bezig alle categorieën toe te 
passen bij het dictee en de lessen. Categorie 10 
klankgroepenwoord met de lange en korte klank is wel 
lastig. Klinkt de klank nu lang of kort.. en schrijf ik er dan 1 
of 2 ? Dit gaan we komende tijd goed oefenen.  

Rekenen blok 2 is ook klaar. We starten met blok 3 en deze 
periode staan ook de tafeltjes centraal. De kinderen hebben 
al een tafeltjes boek om extra te oefenen. 
  
Bij Blink starten we met het thema Stadsmakers. De 
kinderen ontwerpen en maken een eigen stad van de toekomst.. 
we zijn benieuwd wat de toekomst ons gaat brengen!! 

Bij de deur hangen weer intekenlijsten voor de inloopgesprekken. 

Groetjes meester Drewich, juf Els en juf Yvonne 



Nieuws uit de bovenbouw 

Nieuws uit groep 6 

• In groep 6b is meester Niels gestart op de dinsdag en woensdag. We 
wensen hem een hele fijne tijd toe in onze groep. 

• Op maandag controleren we altijd of de kinderen de week ervoor 
het huiswerk van Nieuwsbegrip (andere tekstsoort en woordenschat) 

hebben gemaakt. Omdat we niet meteen in groep 6 
al te streng wilden zijn, gaan we pas vanaf nu echt 
controleren of alle kinderen dit gemaakt hebben. 
Als uw kind het niet gedaan heeft, maakt hij of zij 
het op maandag na schooltijd. Wilt u het af en toe 
eens aan uw zoon of dochter vragen? Dat zal ze 
helpen het niet te vergeten.  

• We gaan voortaan meedoen met het atelier op maandagmiddag 
samen met de groepen 7 en 8. De kinderen kunnen dan kiezen welk 
creatief vak ze die dag willen gaan doen. Een opdracht duurt meestal 
2 weken. Kinderen mogen zelf kiezen wat ze leuk vinden. (muziek, 
handvaardigheid, tekenen). Zoals u al heeft kunnen lezen, kan het dus 
zijn dat uw kind niet voor alle creatieve vakken een punt op het 
rapport krijgt. Leest u het stukje over het rapport even goed door? 
Heeft u hier vragen over, dan horen we dat graag van u. 

• Vanaf maandag 4 november gaan er ook weer kinderen deelnemen 
aan de muzieklessen (klarinet of trompet) die door Somerens Lust 
gegeven worden. Dat betekent dat zij minder creatief (zie vorige punt) 
hebben, maar tijdens taal en bij blink zijn er wel mogelijkheden voor 
een creatieve verwerking. 



• De lootjes voor de surprise worden getrokken op vrijdag 15 
november. Dit is nieuw voor de kinderen van groep 6. Kinderen 
vullen een blaadje in met hun hobby's/sport en kunnen ideeën 
noteren van dingetjes die ze leuk vinden. De kinderen kopen 
voor €5,00 één of meerdere cadeautjes en knutselen er een 
mooie verpakking omheen. We zullen dit uitgebreid uitleggen in 
de klas, maar we hopen dat jullie een beetje mee kunnen 
helpen. Tot slot maken ze ook een gedicht van minimaal 10 
regels! Een spannende, maar ook super leuke tijd vinden wij. 
Mocht het zo zijn dat uw kind het geheim van de sint nog niet 
kent, laat het ons a.u.b. even weten. Bedankt! Heel veel rijm en 
knutsel plezier! 

• De eerste spreekbeurten zijn van start gegaan. We wensen 
iedereen heel veel succes bij het maken van het werkstuk en 
het voorbereiden van de spreekbeurt. Mocht het zo zijn dat dit 
voor uw kind lastig is, laat het ons weten, dan kunnen we 
samen een begin maken. 

• Oefenen voorlezen: de kinderen van groep 6 mogen meedoen 
met een voorleeswedstrijdje. Groep 7 en 8 doen mee met de 
voorleeswedstrijd van de Mariaschool en de winnaars van elke 
groep 6 mogen in de pauze van deze wedstrijd een keer 
voorlezen voor de kinderen van groep 7 en 8. Volgend jaar 
mogen ze nl. officieel  meedingen, daarom mogen ze nu al vast 
proefdraaien. Dit zal in de klas uitgelegd worden en als uw kind 
mee wil doen met de klassenverkiezing, krijgt hij/zij een blad 
met informatie van ons mee. 

Juf Rianne, meester Niels en juf Hanneke 

Nieuws uit de bovenbouw 

Hallo allemaal, 

Ik ben Niels Bouwmans, 21 jaar uit Someren 
en voor de rest van dit schooljaar ben ik op 
dinsdag en woensdag te zien in groep 6a.  
Mijn hobby's zijn voetbal, computeren, 
uitgaan en fluiten op de voetbalvelden. 
Wellicht dat een aantal mij herkennen 
van SV Someren. 
Ik heb er super veel zin in om dit 
schooljaar hier aan de slag te gaan en hoop 
er samen met de kinderen een fantastisch jaar 
van te maken. 

Met vriendelijke groet, 
Niels Bouwmans 



Nieuws uit de bovenbouw (vervoig)

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

Varendonck College: 26 januari, 12.00-16.00 uur 
Willibrord Deurne: 31 januari, 18.00-21.00 uur 
Jan van Brabant: 9 februari, 11.00-15.00 uur 
Peelland College: 2 februari, 13.00-16.00 uur 
Hub van Doorne: 2 februari, 11.00-14.00 uur 
Alfrink College: 2 februari,  
Citaverde: 2 november, 10.30-13.30 uur 
Praktijkschool Helmond: 9 februari, 11.00-15.00 uur 
Rooi Pannen: 10 november, 11.00-16.00 uur 

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

Nieuws van St Willibrord gymnasium in Deurne

Expeditie Bright New Talent: 
Aanmelding kan via de website van  onze 
school www.willibrordgymnasium.nl 

• 6 november 2019 (deze Expeditie gaat, ondanks de 
stakingen, wel door) 

• 11 december 2019 

Informatieavonden:  
Voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen (behoeft van tevoren geen 
aanmelding) 
• dinsdag 26 november 2019 
• donderdag 23 januari 2020 (Willibrord en onderwijs aan 

hoogbegaafden) 
• maandag 3 februari  2020 

Aanvang: 19.30 uur tot + 21.30 uur

Kijk ook eens op de kast bij groep 8 voor informatie over de 
verschillende scholen in de regio! 

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


Nieuws uit groep 7

Nieuws uit de bovenbouw (vervoig)

De kinderen hebben de afgelopen maand hard gewerkt. Zo zijn we aan de slag 
gegaan met: grote deelsommen, het voltooid deelwoord, elkaar complimenten 
geven en nog veel meer.   

Huiswerk 
Op maandag controleert juf Rian of ze het huiswerk van nieuwsbegrip 
(tekstsoort en andere woorden) hebben gemaakt. Helaas blijkt regelmatig dat 
niet alle leerlingen het huiswerk af hebben. Is het huiswerk niet af dan krijgen 
de leerlingen een kruisje, bij drie kruisjes is het een kwartier nablijven.  
De leerlingen mogen thuis aan Topomaster werken maar dit is geen verplicht 
huiswerk.  

Voorleeswedstrijd 
Ook dit schooljaar doen de groepen 7 en 8 mee aan de voorleeswedstrijd. De 
voorleeswedstrijd wordt volgende week in de klas geïntroduceerd, daarna 
volgen er voorrondes in de klas en is er een finale op onze school om te 
beslissen wie voorleeskampioen van de Mariaschool wordt.  

Week van de mediawijsheid 
Op vrijdag 8 november starten we met de week van 
de mediawijsheid. De kinderen leren meer over hoe 
apps en digitale tools ons kunnen helpen in het 
leven. Ook staan we stil bij de privacy en normen en 
waarden in combinatie met mediawijsheid. 

Surprise lootjes 
Op vrijdag 15 november trekken we de lootjes voor 
surprise. In de klas vullen de kinderen een briefje in 
met hun hobby's, sport en dingen die ze leuk vinden. 

De kinderen kopen voor €5.00 een of meerdere cadeautjes, knutselen een 
mooie verpakking en maken een gedicht. Op donderdag 4 december zullen we 
er een leuke en gezellige dag van maken.  



Nieuws uit groep 8

Nieuws uit de bovenbouw (vervoig)

Beroepenproject  
In de vorige nieuwsbrief stond dat het beroepenproject uiterlijk ingeleverd moet 
worden op dinsdag 22 oktober. Deze datum hebben we uitgesteld naar maandag 
4 november!  
Vanaf week 46 zullen de presentaties in de klas zijn.   

Cito’s 
De komende weken zullen in groep 8b de Cito-toetsen van 
rekenen en studievaardigheden worden afgenomen.  In groep 8a 
zijn ze al klaar want daar hebben de kinderen de toetsen  nog 
gemaakt bij juf Corien. Begrijpend lezen en spelling zijn in januari 
aan de beurt.  
 

Ouder-kind inloop 
Op dinsdag 12 november is er weer een ouder-kind inloop. Inschrijven kan via de 
intekenlijst bij de klas. Meester Mike zal nog een aantal andere data doorgeven 
voor groep 8a. 

Nationale voorleeswedstrijd  
In november starten we met de voorbereiding van de 
Nationale Voorleeswedstrijd. 
Dinsdag 5 november krijgen de kinderen uitleg en op vrijdag 
8 november kunnen ze zich aanmelden. In de week van 18 
november zijn de voorrondes in de eigen groep en op 
woensdag 27 november gaan we de schoolwinnaar kiezen. 
 
Surprise  
Het duurt niet meer lang of de Sint is weer in het land! Daarom trekken wij op 
vrijdag 15 november de lootjes voor de surprise. Het is natuurlijk wel het leukst 
als het een geheim blijft voor wie je je surprise maakt!  

Afscheid 
Groep 8a gaat op 31 oktober naar Nemo om de laatste werkdag van juf Corien 
heel speciaal te maken. Op 1 november neemt ze na 40 jaar afscheid van het 
onderwijs en van de Mariaschool. 
1 november is ook de eerste dag van meester Mike. 

   
                   
Groetjes de leerkrachten van groep 8    
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