
Nieuwsbrief 

december



 

MARIASCHOOL 28 NOVEMBER 2019

Nieuws van de directie

 

Zet het op de kalender: 


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

hele dag vrij. 

Steeds vaker krijgen we als school klachten binnen 

van de bewoners en zorgverleners van de 

Sonnehoek. 

Er wordt daar veel geparkeerd door ouders die hun 

kinderen komen ophalen van/brengen naar school. 

De bewoners kunnen daardoor hun auto niet 

parkeren en zijn genoodzaakt om de auto verder 

weg te zetten. Ook als dat door een beperking of 

andere gezondheidsredenen niet gewenst is. Het 

onderbord dat onder het bord parkeren geplaatst  is, 

is zeker geldig en dient ook opgevolgd te worden. 

Ook bij de Kiss en Ride strook is het niet toegestaan om te parkeren. 

Zoals de naam al zegt is het de bedoeling om daar afscheid te nemen 

van uw kind en meteen weer weg te rijden. 

Denkt u eraan dat dubbelparkeren op de parkeerplaats bij school veel 

hinder en gevaarlijke situaties oplevert? 

Wij verzoeken u in voorkomende gevallen dan ook gebruik te maken 

van de parkeerplaats bij de Action/AH als u uw kind(deren) naar 

school brengt. 

Alvast bedankt, ook namens de zorgverleners en bewoners van de 

Sonnehoek, voor uw medewerking! 



Dank je wel
Lieve collega’s kinderen en ouders voor het gezellige feest vanwege 
mijn 40 jarig jubileum en afscheid van jullie Mariaschool
Ik kijk terug op vele mooie onderwijsjaren,  een prachtige laatste 
werkdag waarbij we naar Nemo in Amsterdam zijn geweest met de 
trein, en een heel speciale afscheidsdag.
Wat een verrassing dat jullie met op kwamen halen met een 
brandweerwagen en in optocht naar school brachten waar alle 
kinderen ons op stonden te wachten.
Na een leuk lied en een toespraak wachtte ons in de klas nog een 
echte high tea, wat hadden jullie je best gedaan, we hebben gesmuld.
Jullie prachtige schilderijen hebben een leuke plek bij ons in de serre 
zodat ik nog elke dag kan terugdenken.

 

Wat gezellig dat een heleboel ouders van de klas en een groot aantal 
oud collega’s kwamen feliciteren en ’s avond hebben we nog gezellig 
gefeest met alle juffen en meesters
Kortom een geweldige dag waaraan ik met veel genoegen zal 
terugkijken. Dank je wel voor de vele warme felicitaties en kaartjes

Groeten
(juf) Corien



Nieuws uit de kleutergroepen

Agenda  

December 2019 

4: sinterklaas op school 

5: pietendag groepen 1-2 

6: studiedag 
leerkrachten, kinderen de 
hele dag vrij 

9: infoavond Varendonck 
Asten 

10: Ouder kind inloop 
groepen 1 t/m 6 

10: MR vergadering 

11: infoavond 
Varendonck Someren 

12: studiedag 
leerkrachten, kinderen de 
hele dag vrij. 

13: rapporten groep 8 

16 t/m 19: speciale 
kerstactiviteit groepen 
1-2 

19: nieuwsbrief 

20: kerstactiviteit/viering 
en kerstbrunch 

23 december 2019 t/m 5 
januari 2020: 
kerstvakantie 

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

Nieuws uit de groepen 1 en 2

In alle groepen wordt hard gewerkt en gezongen 

rondom het spannende en gezellige Sintproject. We 

volgen daarbij de Piramide methode “Feest” met als 

thema Sinterklaas. 

Het is erg gezellig in de groepen met 

alle versieringen en zelfgemaakte 

knutselwerken. In de hal en in de 

speelzaal oefent Groene Piet heel 

goed om te leren fietsen. Hij heeft 

veel originele tips gekregen van de 

kinderen en doet al heel goed zijn 

best! We hebben beloofd om niets te 

verklappen aan Sinterklaas en de 

andere Pieten.  

We vinden het al erg spannend als 

Sinterklaas komt en tellen af met 

onze aftelkalender. 

Op woensdagochtend 4 december verwelkomen we met 

alle kinderen, leerkrachten en ouders Sinterklaas, Peejay 

en Diede, Groene Piet en de andere pieten om 8.30 uur bij 

het podium op de speelplaats. Daarna gaat de Sinterklaas- 

en Pietenshow beginnen in de speelzaal voor alle kinderen 

van groep 1 t/m 5.  

We zijn al flink aan het oefenen 

voor het leuke optreden dat we 

op deze ochtend voor Sinterklaas 

en zijn Pieten als verrassing 

hebben. 

Vol verwachting klopt ons hart 

op Pakjesavond, want ……met 

welke leuke cadeautjes zal de 

Goede Sint ons dit jaar 

verrassen? Vrijdag 6 december kunnen we nog de hele dag 

ermee spelen, want dan zijn de kinderen vrij! 

Maandag 9 december mogen alle kinderen één 
cadeautje mee naar school nemen om te laten zien. 
Wel graag voorzien van naam. Zorg ervoor dat er geen 

kleine onderdelen bijzitten die zoek kunnen raken! Dat zou 

jammer zijn. 



Nieuws uit de kleutergroepen (vervolg)

Daarna gaan wij ons voorbereiden op het komende 

Kerstfeest.  

Het Piramideproject “Feest” wordt voortgezet met het 

thema Kerstmis. Nadere informatie volgt nog d.m.v. 

de Piramidebrief. 

In de week 16 december hebben we ieder in onze 

eigen groep een Kerstviering met als thema 

‘Samenzijn’. U bent hierover geïnformeerd via mail 

door de eigen leerkracht. We gaan er samen een 

sfeervolle kerstviering van maken. 

Ook hebben we een kerstactiviteit op vrijdagochtend 20 december met 

de hele school en in de eigen groep. Nadere informatie volgt nog. 

Met KiVa zijn we met thema 4 begonnen. Dit thema gaat over de 

overeenkomsten en de verschillen die we met elkaar hebben. We leren 

dat iedereen er mag zijn en dat je daar rekening mee moet houden. De 

KiVa-regel bij dit thema is: 'We verschillen allemaal, dat maakt ons 

speciaal’ 

In december worden 4 jaar en starten op school in: 

*groep 0-1a van juf Astrid en juf Yvonne: Lars Coppens en Elissa Stamm 

*groep 0-1b van juf Dimphy en juf Annette: Liz de Bont, Didi Swinkels, 

Tom van den Heuvel en Cody van den Einden. 

In groep 2a loopt Meike Manders nu stage op donderdag en vrijdag. 

Hartelijk welkom allemaal en een hele fijne tijd op de Mariaschool! 



Nieuws uit de middenbouw 

Nieuws uit de groepen 3

Vrijdag 22 november hebben we samen met de 

kinderen van de groepen 3 genoten van het 

bezoek aan het Kasteel van Sinterklaas in 

Helmond: de postkamer, de pietenslaapzaal, de 

pietenschool, de pepernotenbakkerij, de 

werkkamer en … de slaapkamer van 

Sinterklaas.  

We zijn nu druk bezig om een mooi optreden 

voor Sint voor te bereiden. Het zou natuurlijk heel leuk zijn als de 

kinderen op woensdag 4 december verkleed als Piet, Sint, Americo of 

Ozosnel op school komen. Het wordt wederom een geweldig festijn met 

Sint, Peejay, Diede, Groene Piet en alle andere Pieten op de Mariaschool. 

Donderdagmiddag 5 december willen we graag een fijne gezellige 

middag Samen in groep 3 houden. Die middag kloppen de hartjes toch 

al zeer snel. Aan alle kinderen van de groepen 3 het verzoek om 

donderdag 5 december een leuk gezelschapsspel mee naar school te 

nemen voor de spelletjesmiddag. Wij zorgen er natuurlijk voor dat alles 

weer compleet mee naar huis wordt gebracht. 

  

Als de kinderen op maandag 9 december weer op school komen, is de 

klas in de kerstsfeer gebracht. Dit jaar zijn er slechts 2 weken in 

aanloop naar kerst. Daarom verzoeken we u om op die maandag  geen 
cadeautjes mee naar school te geven. In een kringgesprek vertellen de 

kinderen natuurlijk wel over de mooie cadeaus die ze van Sint hebben 

gekregen. 

Inmiddels zijn we bij Lijn 3 gestart met het thema: “Mijn lijf”. We 

combineren dit met het thema “Sint/Kerst”. Na de kerstvakantie komen 

we middels het project “Relaties en Seksualiteit” inhoudelijk terug op 

het thema “Mijn lijf”. Het is even zoeken en combineren … dat adviseert 

ook de methode Lijn 3.  

De bussommen zijn geïntroduceerd bij Wizwijs. We oefenen met de 

getallenlijn, fiches, pepernoten het instappen (+) en uitstappen (-). Zo 

gaan we samen langzaam aan richting “sommen maken”. Alle kinderen 

hebben, naast een leesplaats en een schrijfplaats, nu ook een 

rekenplaats in groep 3a. Groep 3b start medio januari 2020 met de 

rekenplaatsen. 



Nieuws uit groep 4 

Nieuws uit de middenbouw(vervolg)

Tijdens de schrijfles genieten we van de vorderingen die de kinderen 

maken met het methodische schrift. We zitten hiermee goed op schema. 

De kinderen hebben inmiddels hun eerste rapport van groep 3 ontvangen. 

Mocht u o.a. naar aanleiding hiervan vragen hebben, kunt u te allen tijde 

een afspraak met een van de leerkrachten maken.  

Op donderdag en vrijdag loopt inmiddels juf Melissa (onderwijsassistente) 

stage in groep 3b. Wij wensen haar een fijne en leerzame tijd toe. Zij zal 

in de klas zijn tot februari 2020. 

We gaan samen dit jaartje 2019 SAMEN op 

een fijne en sfeervolle manier beëindigen. 

Nicole, Rian, Pieter 

We hebben er lang naar uitgekeken… eindelijk is onze Sint weer in het land. 

Dit is o.a. terug te zien bij het thema van Blink. We werken hier aan het 

thema “gezellige tradities”. Maar ook bij de creatieve werkjes, versieringen en 

het optreden zijn we volop bezig met Sinterklaas. Voor het optreden zijn we 

flink aan het oefenen, zodat we het op 4 december aan Sinterklaas en zijn 

Pieten kunnen laten zien. 

Na Sinterklaas komen we in de kerstsfeer. Twee weken lang gaan we vanalles 

leren en maken over Kerst.  

Met rekenen zijn we gestart in blok 4. In dit blok maken de kinderen verder 

kennis met keersommen. Met schrijven zijn we in het tweede boekje. In dit 

boekje gaan we verder met het aanleren van de hoofdletters. Zodra de 

kinderen een nieuwe letter geleerd hebben, mogen ze deze overal gaan 

gebruiken. aan de kerstvakantie doen we nog tutorlezen, maar na de 

kerstvakantie vervalt dit en stappen we over naar Nieuwsbegrip. Dit is een 

methode waarbij we bezig zijn met begrijpend lezen. Denk aan: samenvatten 

van een tekst, de betekenis van moeilijke woorden terugvinden in de tekst, 

wat weet je er al van? Etc. Met spelling hebben we al negen verschillende 

categorieën geleerd. We raken steeds beter gewend aan deze nieuwe 

methode en het is erg fijn dat ieder woord een regel en een bijbehorende 

beweging heeft! 

We gaan er de komende weken nog een aantal gezellig dagen van maken! 

Groetjes van juf Marjo, juf Toos en juf Ellen. 



Nieuws uit de middenbouw (vervolg)

 Nieuws uit groep 5 

We knipperen een keer met onze ogen en hup... het is bijna december! 

Wat vliegt de tijd toch. 

En ook al vliegt de tijd, we hebben ontzettend 

veel gedaan in de klas. 

Bij taal hebben we het thema Eskimo bijna 

afgerond. Bij spelling hebben we 13 

categorieën behandeld. Het is nog best wel 

veel nadenken, maar.... het gaat allemaal al 

iets vloeiender. Nu nog veel oefenen met het 

toepassen van de categorieën. 

Rekenen zijn we met blok 4 bezig. De getallen worden groter, klok 

kijken, geld optellen... het gaat snel allemaal. Blijf ook thuis oefenen, 

net als de tafeltjes. 

Op de chromebooks hebben we geoefend hoe je een presentatie kunt 

maken via Prowise Presenter. Zodra we er tijd voor hebben in de klas, 

bespreken we e-mail versturen en waar je dan op moet letten. 

Bij Blink behandelen we het thema Stadsmakers. Hoe zijn dorpen en 

steden ontstaan, wat zijn voorzieningen en wat is het verschil dan 

tussen dorpen en steden... We zijn nu volop bezig met 

onderzoeksvragen maken. Wat willen we graag weten? Hoe zoeken we 

dat op? Tot slot gaan we op verschillende manieren een stad maken 

(van Lego, blokken, Prowise, kosteloos materiaal. Deze steden moeten 

wel aan een aantal voorwaarden voldoen, maar dat leren we nog. 

Nou, verder het eerste rapport in groep 5 ontvangen. Leuk en 

misschien ook een beetje spannend. Samen met de kinderen hebben 

we besproken waar zij de komende periode aan gaan werken. De 

kinderen gaven dit zelf aan, samen hebben we gekeken hoe de juf/

meester kan helpen en wat je zelf kan/moet doen.  

We oefenen voor het optreden van Sinterklaas en daarna staat Kerst 

voor de deur. Een gezellige tijd! 



Nieuws uit de bovenbouw 

Nieuws uit groep 6 

Donderdag 5 december is het zo ver, we hebben onze eerste surprise in 

groep 6! Wat een spannende bezigheid voor iedereen. Zou het gelukt zijn 

om onze monden dicht te houden en niets te verklappen van wie we 

hebben?? We zijn heel benieuwd wat ieder er voor 

moois van heeft gemaakt. 

We hebben een paar atelier maandagen gehad, het 

was erg leuk om te zien hoe enthousiast alle kinderen 

waren. 

We wensen alle kinderen, hun ouders, broers/zussen, opa's/oma's en 

verdere familie hele fijne en bijzondere kerstdagen toe! 

Nieuws uit groep 7

Eerste rapport 
Op vrijdag 29 november krijgen de leerlingen hun eerste rapport van 

groep 7. De leerlingen hebben de afgelopen 4 maanden hard gewerkt en 

veel geleerd.  

Voorleeswedstrijd in de klas  
Op donderdag 21 november deden 4 leerlingen mee 

aan de voorleeswedstrijd in de klas. De 4 leerlingen 

hebben een mooi stukje voorgelezen en klasgenoten 

hebben aandachtig geluisterd.  De voorleeskampioen 

van onze klas is Fenne!  

Sinterklaas 

Op woensdag 4 december brengt Sinterklaas een bezoekje aan onze 

school. De surprise voor de groepen 6 t/m 8 staan gepland op donderdag 

5 december.  

Spreekbeurt  
Op maandag 16 december moet het verslag van de spreekbeurt 

ingeleverd zijn (uitgeprint of per mail naar juf Rian van Houts). Op die 

dag plannen we de presentatiemomenten in en krijgen de leerlingen 



Nieuws uit de bovenbouw 

Sinterklaas! 

Op donderdag 5 december vieren we Sinterklaas in de 

klas en hebben we surprise! De instructies voor het 

inpakken en in de klas zetten staan op de lootjes. 

Succes allemaal met shoppen, knutselen en rijmen! 

Vrijdag 6 december mogen jullie lekker gaan genieten 

van je surprise want dan is er studiedag.  

 

Informatie avonden Varendonck College 

Maandag 9 december organiseert het Varendonck College in Asten een 

informatie avond voor ouders. Op woensdag 11 december is de informatie 

avond op Varendonck College Someren. Voor aanmelden en meer 

informatie zie website Varendonck College.  

Rapporten en definitieve adviesgesprekken 

Groep 8 krijgt vrijdag 13 december het eerste rapport. Na de 

kerstvakantie starten de definitieve adviesgesprekken voor het voortgezet 

onderwijs. Ouders krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging van de 

leerkracht.  

Kerst 

Vrijdag 20 december vieren we Kerstmis op school. We starten met de 

hele school met een activiteit. Daarna gaan de groepen 8 allerlei 

optredens verzorgen voor de bewoners in Sonnehove. We sluiten het jaar 

2019 gezellig af in de klas met een heerlijke kerstbrunch. Een intekenlijst 

voor de hapjes komt begin december in de klas te hangen.  

                  

Groetjes meester Mike en juf Kimberly   

Nieuws uit groep 8

De voorleeskampioen van onze school: 

Meike Maas. 

Goed gedaan en veel succes in de volgende 
ronde!
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