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Beste ouders, 

Ik begin deze nieuwsbrief anders dan u van mij gewend bent. Namelijk met het volgende: 

Oproep 

Ook in 2019 bestaat de oudervereniging van de Mariaschool uit een club enthousiaste ouders die 4 keer per jaar 

bijeenkomen om op hoofdlijnen activiteiten buiten het lesprogramma te bespreken. Om een goede vertegen-

woordiging te hebben, zoeken wij per leerjaar een ouder. Op dit moment hebben we ouders uit de groepen 2, 

5, 6, en 8. Dus zit jouw kind in groep 1, 3, 4 of 7 dan zijn wij op zoek naar JOU! 

Onze volgende vergadering is op 24 juni om 20u in de koffiekamer. Noteer vast in je agenda en tot dan!  

 

Volgens mij is dit ongeveer de 7e of 8e nieuwsbrief die ik maak voor onze school. In minimaal de helft van deze 

nieuwsbrieven stond een oproep vanuit de oudervereniging om nieuwe ouders. Tot nu toe heeft dat helaas niets 

opgeleverd. Oproepen in de nieuwsbrief, flyers uitdelen, mensen aanspreken, tot nu toe zonder resultaat. En ik 

kan me niet voorstellen dat er op onze fijne school met zoveel welwillende ouders, zoveel enthousiast ouders die 

ik inmiddels ontmoet heb, ouders met een echt hart en warmte voor hun kind(eren) niemand is die 4 avonden per 

jaar wil meedenken over de bijzondere, leerzame en leuke activiteiten die de oudervereniging organiseert. Ik weet 

dat iedereen het druk heeft en dat het ‘weer iets erbij’ is, maar je zou er onze kinderen zoveel plezier mee doen.  

Ik wil jullie dan ook vragen om echt nog een keer 

goed na te denken en je af te vragen of die paar 

keer per jaar een mogelijkheid voor jou zou kun-

nen zijn om met een enthousiaste groep mensen 

leuke activiteiten voor de kinderen te bedenken. 

We horen dan ook heel graag van jullie. Een mail 

sturen is genoeg. En alvast heel erg hartelijk be-

dankt, vooral ook namens uw eigen kind….  

mirella.adams@prodas.nl  

Nieuws van de Directie 

mailto:mirella.adams@prodas.nl?subject=oudervereniging
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Nieuws uit de groepen 1 en 2: 

 
We hebben de afgelopen weken heel hard gewerkt aan het Lente- en 
Paasproject. De opdrachten in de hoeken vonden we erg leuk om te 
doen. De zaadjes in de potjes groeien al uit tot plantjes. We keken elke 
dag er naar of er al iets meer te zien was. 
De mooie geknutselde lente-en Paaswerkjes geven ons een echt lente-
gevoel! 

 
 
 
 
 
 

Na de meivakantie starten we met een zogenaamde open week. Hierin 
praten we weer bij, kiezen we de materialen uit de kasten en spelen 
we uitbundig in de hoeken. 
In de week van 13 mei starten we met het project “Eten en drinken” 
Samen aan tafel om te eten en drinken zijn vaak prettige momenten 
op een dag. Iedere dag opnieuw wordt er ontbeten, geluncht en de 
warme maaltijd gebruikt. Daarnaast eet en drinkt iedereen diverse tus-
sendoortjes. Het is dus een veelzijdig onderwerp dat dichtbij de kin-
deren staat en waar veel over gesproken en gewerkt kan worden.   
Er volgt nadere informatie over dit project via de piramidebrief. 
Over de activiteiten met de Sprokkeldagen voor de groepen 1 en 2 
op 23 en 24 mei ontvangt u ook nog info via een brief per mail. 
In mei worden 4 jaar: 
* groep 0-1a: Abel van Dijk, Raf Cranenbroek 
Van harte welkom en een hele fijne en leerzame tijd op de Maria-
school! 
Maar eerst gaan we natuurlijk genieten van een welverdiende meiva-
kantie met hopelijk mooi weer. Veel plezier allemaal! 

Nieuws uit de kleutergroepen 

Agenda ... 

22 april-3 mei: 
meivakantie 
_______________________ 
8 mei: 
Luizencontrole 
_______________________ 
9 mei: 
schoolfotograaf 
_______________________ 
10 mei: 
Studiedag 
_______________________ 
14 mei: 
ouder-kind-inloop 1 t/m 6 
_______________________ 
23 mei: 
ouder-kind-inloop 5 t/m 8 
_______________________ 
23 en 24 mei: 
sprokkeldagen 
_______________________ 
26 mei: 
Communie 
_______________________ 
28 mei: 
verkeerstuin 
_______________________ 
29 mei: 
nieuwsbrief 
_______________________ 
30 en 31 mei: 
Hemelvaart 
_______________________ 
3 juni: 
Studiedag 
_______________________ 

Inschrijven bouwdorp 

Stichting Jeugdcomité Someren organiseert maandag 8 t/m donderdag 11 
juli het jaarlijkse Bouwdorp op het terrein van de Donck. Dit jaar in het the-
ma ‘Prehistorie’. Vanaf dit jaar kunnen de groepen digitaal worden inge-
schreven via onze website: www.jeugdcomite.nl. Digitaal inschrijven 
kan van maandag 20 mei t/m vrijdag 24 mei. Inschrijven kan eventueel 
ook via het inschrijfformulier op onze website. U kunt dit inschrijfformulier 
uitprinten en inleveren op onze inschrijfavonden op dinsdag 21 of donder-
dag 23 mei, van 19.00u tot 20.00u in de Ruchte. Het is voor u  belangrijk om 
te weten dat de kinderen uit de bovenbouw zich vanaf dit jaar, net als de 

onderbouw, als groep inschrijven. Een groepje bestaat uit maximaal 8 kinderen. Meer informatie kunt u 
vinden www.jeugdcomite.nl. Tot ziens, op bouwdorp! 

http://www.jeugdcomite.nl/
http://www.jeugdcomite.nl/


Nieuws uit de groepen 3: 

Na een hopelijk zonnige en hele fijne meivakantie, gaan we beginnen aan de laatste 9 weken van groep 3 … op 
weg naar groep 4. 
De voorjaarssignalering technisch lezen is afgerond met aanvullende toetsen. Direct voor (groep 3A) en na (groep 
3B) de vakantie starten we in met het thema “Dieren”. Daarna volgen nog de thema’s “Hutten bouwen” en 
“Overal water”. 
 
Wizwijs blok 8 en 9 staan nog op het programma. In blok 8 oefenen we verder met rekentaal tot 100, paalsommen 
en verdubbelen/halveren. Daarnaast komen de volgende onderdelen aan de orde: oppervlakte, gepast betalen 
met munten, bouwtekeningen, tabellen, spiegelen en de klok (minuten voor en over het hele en halve uur). 
 
Met schrijven oefenen we inmiddels in het vierde en laatste deel van Klinkers groep 3. Een kleinere liniering, 
lettercombinaties, zinnen, leestekens etc.. De hoofdletters komen in groep 4 aan de orde. Steeds vaker schrijven 
we met pen of gelpen. 
 
Na de meivakantie gaan de kinderen ook hun eerste presentatie geven a.d.h.v. “De doos van IKKE”. Heel span-
nend! Maar … de juf of mees helpen een handje mee zodat het voor eenieder een succeservaring wordt. We gaan 
elkaar nog beter leren kennen. 
 
De sprokkeldagen van de groepen 3 en 4 staan gepland op donderdag 23 en vrijdag 24 mei. Vanwege het structu-
reel grotere aantal leerlingen, is er een probleem ontstaan m.b.t. geschikte en betaalbare locaties voor overnach-
ting. Vandaar dat de invulling van de sprokkeldagen enigszins gewijzigd zal worden ten opzichte van voorgaande 
jaren. U ontvangt zo spoedig mogelijk informatie m.b.t. de definitieve invulling. 
 
Vanaf groep 4 is er geen dagelijkse inloop meer samen met de ouders. Vandaar dat we de kinderen daar in groep 
3 alvast aan willen laten wennen. Daarom verzoeken wij u om na de meivakantie op de speelplaats afscheid te 
nemen van uw zoon/dochter. Hij/zij gaat dan alleen naar binnen. Voor dringende mededelingen kunt u natuurlijk 
altijd nog even naar binnen lopen. 
Wij wensen iedereen een hele fijne meivakantie toe! 
 
Juf Rian, Juf Nicole en meester Pieter 

Nieuws uit de middenbouw 
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Nieuws uit de groepen 4: 

  

  De tijd vliegt... na de meivakantie starten we al met de afronding van groep 4. In deze weken gaan we 
aan de slag met het verkeersproject en daarop volgend met het zomerproject. Ook hebben we de ver-
jaardagen van de juffen op de planning staan. Juf Ellen (groep 4A) viert haar verjaardag op vrijdag 17 
mei. Juf Marjo (groep 4B) viert haar verjaardag op vrijdag 14 juni met haar klas. In groep 4A zal juf Kir-
sten op 20 mei beginnen met haar 4 weken durende blokstage. Juf Ellen zal haar op de achtergrond be-
geleiden. We wensen haar veel succes met haar afstuderen! Op 23 en 24 mei gaan de kinderen van 
groep 4 op Sprokkeldagen. Verdere informatie hierover volgt nog. De zondag erna, 26 mei, doen er ver-
schillende kinderen van onze klassen de communie. De viering start om 09.30 uur in de Lambertuskerk. 
Iedereen is van harte welkom!  

Vervolg nieuws uit de middenbouw 
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Nieuws uit de groepen 5: 
De laatste periode breekt al weer aan. Na de mei-vakantie gaan we richting einde schooljaar. We liggen prima op koers met 

onze leerstof. Naast de standaard lessen komen ook diverse projekten voorbij. 

We werken momenteel aan het vlinderprojekt. We zijn op bezoek geweest bij de vlindertuin in klein Costa-Rica. Prachtige 

vlinders hebben we daar gezien.  

De vlinders komen als poppen via de post en in een speciale uitkomstkast veranderen ze ter plaatse in een mooie vlinder.

 

Naast vlinders vlogen er ook een heleboel vogelsoorten rond en wemelde het van de vissen in de vijvers. We hebben onze 

ogen uitgekeken. 

Ook krijgen we de mensen van het IVN in onze klassen op bezoek. Zij gaan met ons enkele activiteiten in het kader van het 

vlinderprojekt uitvoeren. De vlinderbak met eitjes, rupsen, poppen en uiteindelijk vlinders, rouleert deze periode tussen de 

verschillende groepen. 
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Nieuws uit groep 6: 

  

 

 

 

 

 

Allereerst willen we de ouders en oma heel erg bedanken voor het mee helpen tijdens 
de Koningsdag. Het was echt super gezellig en erg leuk! BEDANKT!! 

We zijn met het vlinderproject bezig, met een super bezoek aan Costa Rica. 

Na de vakantie hopen we dat we vlinders zien ontpoppen in de klas. 

We hebben ook afscheid genomen van juf Kirsten en wensen haar veel plezier in groep 4. 

 6 mei: Tennisclinic. Deze dag hebben we geen gym, maar krijgen we tennisles. We lopen er met 
onze klas naar toe. Wij zijn van 9 tot 10 uur aan de beurt, houd daarom een beetje rekening met de 
kleding die je aan doet. Sportief mag het wel zijn . 

 14 mei: er is nog plek voor de ouder-kind-inloop. 
 maandag 20 en 27 mei: touwen knopen (macramee) voor het pre- historisch dorp. Heeft u tus-

sen 13.45 en 14.45 uur tijd om ons mee te helpen? Meldt u zich dan bij juf Hanneke. Het is niet 
moeilijk om te leren! Per middag 3 mensen is voldoende. We horen het graag van u. 

 Blijven oefenen met tafeltjes, de klok, en andere soorten sommen, blijft belangrijk. Hiervoor is re-
kentuin heel geschikt! 

 
Groetjes Hanneke en Dimphy 

Nieuws uit de bovenbouw 

 

Mocht u thuis nog plastic tasjes over heb-
ben dan houden wij ons 
van harte aanbevolen 

 



Nieuws uit groep 7: 

 Na een welverdiende vakantie waarin iedereen lekker geniet en uitrust gaan we op 6 mei weer vol goe-
de moed van start met het laatste gedeelte van groep 7 
 
Op 6 mei zijn we te gast op het tennispark van Packador. De kinderen krijgen dan een leuke tennisclinic.  
We gaan te voet. groep 7a van 10.00 tot 11.00 uur en groep 7b van 11.00 tot 12.00 uur 
Voor materialen wordt gezorgd, doe wel sportieve kleding en een paar gemakkelijke dichte schoenen 
aan. Op die dag hebben de kinderen geen gym. 
Het is verstandig om een flesje water mee te nemen. 
 
De eerste week na de meivakantie komen ook de boekendozen aan de beurt. 
De kinderen hebben hun uitleg in maart mee naar huis gekregen en zijn hopelijk al druk bezig. 
De afspraken over de boekendoos: 
Inlevermoment: donderdag 9 mei.  
Presentatiemoment: week van 13 mei, iedereen komt in dezelfde week aan de beurt.  
Tentoonstelling boekendozen voor belangstellende: 20 mei t/m 29 mei.  
 
In mei gaan we ook op bezoek bij de imkers 
Op 23 mei gaat groep 7a en op 24 mei  gaat groep 
7b in de voormiddag. 
Voor een van de activiteiten hebben de kinderen 
een schoon blikje van ongeveer een  halve liter 
(knakworst) nodig. 
We gaan die dag op de fiets, dichte schoe-
nen, een lange broek en lange mouwen zijn ver-
standig, en de  lange haren graag in een staart. 
 
Bureau HALT komt in beide groepen een presen-
tatie geven over groepsdruk. Op 22 mei voor 
groep 7a en op 24 mei voor groep 7b. 
 
groeten 
de juffen 

Vervolg nieuws uit de bovenbouw 
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Nieuws uit groep 8: 

  
Ouderavond activiteiten groep 8 einde schooljaar  
Donderdagavond 18 april om 19.30 uur is er voor alle ouders van de leerlingen uit groep 8 een informatie avond 

m.b.t. allerlei activiteiten die er voor groep 8 nog aan zitten te komen. De avond zal ongeveer en half uurtje duren.  

 

Project Tweede Wereldoorlog en Oorlogsmuseum  

Na de meivakantie start groep 8 met een project rondom de Tweede Wereldoorlog. De werkstukken voor dit pro-

ject moeten uiterlijk vrijdag 24 mei worden ingeleverd.  Ter afsluiting van dit project zullen we op donderdag 6 

juni een bezoek brengen aan het Oorlogsmuseum in Overloon.  

 

Tennisclinic  

Maandag 6 mei mag groep 8 een tennisclinic gaan volgen bij tennisvereniging Packador. De gymles in de ochtend 

gaat gewoon door. De kinderen moeten die dag dus zorgen voor gymkleding en binnenschoenen voor de gymles, 

en voor buitenschoenen voor de tennisclinic in de middag.  

 

Scholenproject   

Donderdag 16 mei gaat groep 8 deelnemen aan het scholenproject. Dit project wordt ieder jaar door Onis georga-

niseerd. Tijdens deze dag gaan de kinderen kennis maken met mensen die een beperking hebben zoals blind of 

doof. De kinderen mogen zelf gaan ervaren hoe het is om dagelijkse dingen te doen (boodschappen, je verplaat-

sen van A naar B, etc) met een handicap. Heel indrukwekkend en leerzaam!  

 

Gastlessen   

Op donderdag 23 mei zullen er twee gastlessen gegeven worden. In de ochtend komt bureau Halt een voorlichting 

geven over Online veiligheid. In de middag komt een docent van Veilig Verkeer Nederland om gastles te geven 

omtrent het project ‘’Op de fiets…..even niets!’’.   

                  
Groetjes juf Kimberly  

Vervolg nieuws uit de bovenbouw 
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Verkeerswerkgroep 

 

 

GESLAAGD!!! 

Wij willen alle kinderen uit de groepen 7a en 7b feliciteren met hun verkeersdiploma! Deze kanjers 
zijn allemaal geslaagd voor hun theorie- en praktijkexamen! 
PROFICIAT!!! 

Na deze mooie prestatie gaan wij weer door met de volgende verkeersactiviteiten. 

Eind mei gaat groep 6 op bezoek in de 
'Verkeerstuin'. Daar staat hen een leerzame dag 
te wachten waarin ze volop zélf gaan ervaren. 
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