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MARIASCHOOL 31 JANUARI 2020

Nieuws 

Op maandag 20 januari is Imke Koppens op onze school begonnen. Zij is 
onderwijsassistente en gaat Mara tijdens haar zwangerschapsverlof vervangen.  
Imke werkt op ma-, di-, donderdagmiddag en vrijdagochtend.  

Van harte welkom Imke en heel veel plezier en succes bij ons op school! 

Is uw kind ziek? 
Dan verzoeken wij u dit vóór 9.00 uur door 
te geven. Dit kan per mail of telefonisch. 

Steeds vaker wordt dit niet door gegeven. 

Is uw kind op vrijdag ziek en op maandag 
nog steeds. Ook in dit geval is het fijn als u 

dat op maandag doorgeeft.



 

De Koningsspelen komen er weer aan!* 
Het thema van dit jaar is ‘Hand in Hand’. Samen goed ontbijten, samen bewegen en samen 
plezier hebben. De organisatie van de Koningsspelen wil er dit jaar samen één groot sportief 
en gezond feest van maken, en op zoek gaan naar onverwachte, waardevolle verbindingen.  
Natuurlijk ondersteunt de Mariaschool dit van harte! 

*Koningsontbijt ook dit jaar voor de hele school!* 
Het thema ‘Hand in hand’ komt ook tot uiting in het feestelijke Koningsontbijt. Met de 
inhoud van het gratis ontbijt - dat voor de achtste keer wordt verzorgd door Jumbo 
Supermarkten - worden kinderen gestimuleerd om gezonde, verrassende en leuke 
belegcombinaties te maken. 

Na het Koningsontbijt start de Koningsspelensportdag op vrijdag 17 april traditiegetrouw 
zingend en dansend met het Koningsspelenlied van Kinderen voor Kinderen. De titel van het 
lied dat op vrijdag 20 maart uitkomt, is ook ‘HAND IN HAND’. 

Welke activiteiten er voor alle kinderen van de Mariaschool worden georganiseerd blijft nog 
even een verrassing... 

Maar noteer de datum van *vrijdag 17 april* alvast goed in je agenda! 

Nieuws



Nieuws

De oudervereniging is echt van de ouders vóór de kinderen, want wist je dat: 

• de OV met ingang van dit jaar van start is gegaan met een nieuw bestuur

• we met zijn allen de laatste kledinginzameling ruim 1000 kg kleding hebben 

opgehaald, waardoor alle kinderen met hun verjaardag weer kunnen trakteren

• groep 3 ook weer naar het Kasteel van Sinterklaas is geweest

• mede dankzij de ouderbijdrage weer een geweldige kunstochtend voor alle 

leerlingen is georganiseerd

• de OV de coördinatie in handen heeft van allerlei werkgroepen voor “extra leuke 

activiteiten”. Denk hierbij aan activiteitenwerkgroep (regelt o.a. jaarlijks de 
koningsspelen), communie, vormsel en verkeer.



Nieuws uit de kleutergroepen
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4: ouder-(kind)-inloop 
groepen 1 t/m 8 

13: vergadering MR 

20: nieuwsbrief 

20: Ouder-(kind0-inloop 
groepen 1 t/m 6 

21: carnavalsactiviteit 

24: Vakantie t/m 1 maart 

Verder zijn er diverse 
open dagen/avonden van 
het voortgezet onderwijs 
gepland, zie daarvoor de 
kalender op de site. 

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

Nieuws uit de groepen 1 en 2

Na de kerstvakantie zijn we weer uitgerust gestart met een 
open week. Vele materialen uit de kasten kwamen 
uitgebreid aan de orde. We vonden het fijn om hier in alle 
rust aandacht aan te kunnen besteden. Ook hebben we in 
deze week in de verschillende groepen het cuvosoproject 
van Foomp uitgevoerd. Foomp – spreek uit ‘foemp’ – kon 
overal opduiken. De witte kraaloogjes van dit ijverige volkje 
kon je ontdekken op speelgoed, fruit, en nog veel meer.  
We hebben ze zelfs met plakrondjes overal in de klas op de 
materialen, meubels, muren en deuren geplakt. Foomps 
houden van kleur en verrassingen. En ze waren heel 
nieuwsgierig. De kinderen vonden het erg leuk om ze overal 
te ontdekken en ze na te doen. 

We sluiten deze week het project 
van wonen af. Wat hebben we veel 
gebouwd, gemetseld, huizen 
geknutseld en in het huisje 
gespeeld! Het thema sprak de 
kinderen erg aan. 
Het boek en de materialen die 
hoorden bij “Een huis voor Harry” 
hebben we uitvoerig bekeken en 

besproken. Harrie had gelukkig zijn huis weer gevonden 
met behulp van zijn vrienden.  

Vanaf 3 februari starten we met het 
project ‘Kleding’  
Dit project sluit mooi aan bij Carnaval. We 
gaan op allerlei manieren in de hoeken en 
in de werkjes dit leuke thema uitvoeren. 
Dit project loopt tot aan de 
Carnavalsvakantie. 

Tijdens de KiVa lessen staat bij thema 5 het plagen, de 
ruzie en de manieren van pesten centraal. We bespreken 
wat pesten is en wat we kunnen doen om dit te voorkomen. 
Bij dit thema hoort dat de kinderen anderen een fijn gevoel 
kunnen geven.

Een hartelijk welkom aan Daan Meeuws die in februari 4 
jaar wordt en in groep o-1b gaat starten:  
We wensen hem een fijne en leerzame tijd op onze school! 



Nieuws uit de middenbouw 

Nieuws uit de groepen 3
Op dit moment zijn alle letters aangeboden. De kinderen hebben 
hun letterdiploma ontvangen. Daarnaast wordt ook gekeken of de kinderen alle 
letters kunnen schrijven.   

We gaan de komende weken druk in de weer met de toetsen van CITO.  
We bepalen op welk AVI-niveau ieder kind afzonderlijk leest. De kinderen lezen een 
leestekst op M3-niveau, lezen ze deze goed op tempo en aantal fouten dan mogen 
ze ook leestekst E3 lezen. Zo gaan we door tot het moment dat het te moeilijk 
wordt voor het kind. Wanneer van ieder kind het niveau bepaald is ontvangt u een 
informatiebrief met het specifieke niveau van uw kind.   
We nemen ook de Drie Minuten Toets (DMT) af. De kinderen lezen 2 verschillende 
kaarten met woorden van verschillende moeilijkheidsgraad. De eerste kaart bestaat 
uit woorden zoals boom, vis, raam, etc. de tweede kaart bevat woorden zoals 
staart, streep, markt, etc.  Daarnaast maken we de toetsen van Rekenen-Wiskunde 
en Spelling. De uitslagen van deze toetsen kunt u in maart op het rapport 
terugvinden.   
  
We zijn gestart met thema 7 van lijn 3, Zon Maan en Sterren. Dit 
wordt een boeiend thema over het heelal en de planeten, speciaal 
voor de jonge onderzoeker!  

Bij Wizwijs gaan we beginnen met blok 6. Tijdens dit blok komt het 
volgend aan bod:  
• Herkennen van even en oneven getallen  
• Getallen voor en na vijftallen (5, 15, 25, etc.) benoemen en 

schrijven   
• Met sprongen van 5 tot 55 tellen, met sprongen van 10 tot 100 tellen  
• Kinderen leren het = -teken, ze maken de stap van het tekenen van getallen 

naar het noteren van de bijbehorende som  
• “wegen” van gewichten (even zwaar, zwaarder, lichter)  
• Rekenen met geld met munten van 1, 2, 5 en 10 cent  

 

Natuurlijk gaan we nu ook naar het Carnavalsfeest toewerken. Op 
vrijdag 21 februari gaan we er met zijn allen een gezellige dag van 
maken. Hoe deze eruit zal zien krijgt u nog van ons te horen.  

 
In groep 3B hebben we afscheid genomen van onze stagiaires juf Hester en juf 
Melissa. We bedanken hen voor hun inzet en wensen het veel succes met hun 
verdere studie. Gelukkig komen we ze nog wel tegen op school omdat ze beiden in 
een andere groep beginnen aan hun tweede stageperiode. 
 
Groetjes van de meester en juffen van de groepen 3 



Nieuws uit groep 4 

 Nieuws uit groep 5 

Nieuws uit de middenbouw (vervolg)

De afgelopen weken zijn we volop bezig geweest met het project 
van de Rode Draad: het kastje van Sheharezade.  
Hierbij hebben we geleerd dat er heel veel verschillende soorten 
boeken zijn: prentenboeken, sprookjesboeken, voorleesboeken, 
gedichtenbundels, leesboeken etc.  
We hebben iedere keer een la van het kastje open gemaakt en 
bij iedere la een activiteit of opdracht uitgevoerd.  

Ook hebben we het project: Foomp afgerond. Dit was een 
project waarbij de kinderen allerlei kunstwerken hebben 
bekeken en zelf ook een Foomp hebben gemaakt. Nu gaan we 
aan de slag met het project: “Op ontdekkingsreis”. Verder zijn 
we met rekenen bezig met de tafeltjes, met schrijven hebben we 
alle hoofdletters geleerd en met spelling hebben we al 12 
categorieën geleerd. Ook hebben we een aantal lessen van 
Nieuwsbegrip gehad. Erg interessant om op deze manier bezig te 
zijn met wat er in de wereld speelt!  

Op vrijdag 7 februari gaat groep 4A naar een tentoonstelling 
over zoogdieren van het IVN. Groep 4B gaat maandag 3 februari 
naartoe.  

Denken jullie aan het blijven oefenen met lezen? 

De Stulp 
Met de groepen 5 hebben we een bezoekje gebracht aan de 
Stulp. We hebben een tentoonstelling over zoogdieren bekeken. 
De kinderen zijn in groepjes verschillende onderdelen gaan 
bekijken en door middel van een spel of quiz werd de kennis 
getest. De kinderen waren erg enthousiast. 
  
De molen 
Op woensdag 22 januari hebben de 
groepen 5 een bezoekje gebracht aan de 

molen ‘De Victor’, dit omdat we met Blink 
bezig zijn met de typische Hollandse cultuur. En daar 
hoort toch zeker de molen bij . We hebben een kijkje 
mogen nemen in en om de molen. De molenaar heeft 
ons veel vertelt over de molen. Samen hebben we de 
molen een stukje kunnen draaien en d.m.v. het zeil te 
plaatsen zelfs de wieken laten draaien!  



Nieuws uit de middenbouw (vervolg)

Nieuws uit groep 6 

Blink 
We zijn begonnen met het thema ‘Ik hou van Holland’ in groep 5. De 
kinderen zijn aan het ontdekken of ze zelf typisch Nederlands zijn. 
Welke voorwerpen zijn nu echt Nederlands? En welke dingen komen 
eigenlijk uit een ander land? Maar we hebben het ook over op safari 
gaan in Nederland. Welke dieren kom je overal tegen? We gaan ook 
terug in de tijd, naar de ontdekkers en hervormer waar we Karel V en 
Willem van Oranje tegen komen. Natuurlijk kan het Wilhelmus dan niet 
ontbreken. Ook de Hollandse meester komen aan bod. De kinderen 
gaan zelf nog meer onderzoeken over dit thema en uiteindelijk gaan ze 
een spelshow maken in het thema Ik hou van Holland.   

Toetsen 
We zijn weer begonnen met het afnemen van de Cito toetsen.  
Heel veel succes allemaal! 

Stage 
In groep 5a hebben de kinderen afscheid genomen van meester Stef. 
Hij gaat de tweede periode stage lopen bij groep 2 op onze school. Heel 
veel plezier daar, meester! Over een paar weekjes verwelkomen wij 
meester Martijn, een eerstejaars stagiair van de PABO.  

Groetjes, 
Meester Drewich, juf Els en juf Yvonne 

De eerste maand van het jaar is alweer voorbij gevlogen! Het thema 
stadsmakers zijn we aan het afronden. De kinderen zijn hard aan het werk 
met het bouwen van hun eigen stad. We zijn benieuwd naar de presentaties.  

We zijn in januari gestart met de afnamen van begrijpend luisteren/lezen 
voor midden groep 6. Deze toetsen behoren tot de Cito- LVS toetsen, die we 
ieder jaar afnemen. In februari volgen hier nog een aantal toetsen van de 
andere vakgebieden voor. De resultaten zijn op het volgende rapport te zien 

in de welbekende grafieken.  

Groep 6A gaat op maandag 10 februari naar de Stulp in 
Asten. We gaan daar naar de tentoonstelling over 
zoogdieren. Hier gaan we met de fiets naartoe, dus zorg 
dat uw kind deze dag een goede fiets bij zich heeft. Ik ben 
nog op zoek naar 2 ouders die met ons mee willen fietsen 
naar de Stulp.  
Ik hoor het graag van u!   



Nieuws uit de bovenbouw 

Nieuws uit groep 7

Nieuws uit groep 8

Open dagen voortgezet onderwijs    
Inmiddels zijn alle definitieve adviesgesprekken 
geweest. De overstap naar het voortgezet onderwijs 
komt steeds dichterbij. De komende maanden zijn er 
op veel middelbare scholen open dagen zodat je nog 
eens een kijkje kunt nemen bij de verschillende scholen. 
Voor data en tijden kunt u kijken op de website van de 
desbetreffende school. Daarnaast kunt u ook de site 
www.devogids.nl raadplegen. 
Rond de carnavalsvakantie zullen alle ouders per mail 
meer informatie krijgen m.b.t. het inschrijven op de 
middelbare school.  
  
Normeringsonderzoek route 8  
In februari neemt groep 8 deel aan het normeringsonderzoek van Route 8. Er 
komt geen uitslag uit deze toets maar het is voor de kinderen vooral fijn dat ze 
kennis kunnen maken met deze vorm van toetsen en kunnen oefenen met de 
vraagstelling. Dit neemt hopelijk voor kinderen al bepaalde spanningen/
onzekerheden weg voor de uiteindelijke Route 8 eindtoets in april. 
Meer informatie over dit normeringsonderzoek krijgt u in een extra 
informatiebrief die u t.z.t. per mail toegezonden zal krijgen.  
 

De afgelopen weken is er hard gewerkt en zijn we met verschillende aspecten 
aan de slag gegaan: het lijdend voorwerp; het thema "Stem op mijn partij" bij de 
zaakvakken; hebben we een start gemaakt met de spreekbeurten en de eerste 
CITO toetsen.  

Bezoek Repetitie NSO 
Op maandag 3 februari mogen we een repetitie van het Nederlands Studenten 
Orkest bijwonen. Deze repetitie vindt plaats bij "de Hoof" en is een voorbereiding 
op het tournee dat door heel Nederland gaat (zie: https://www.nso.nl/). We gaan 
er met de fiets naartoe. Door dit bezoek vervalt de gymles. 

Tentoonstelling zoogdieren 
Op dinsdag 18 februari gaat groep 7 naar de tentoonstelling over zoogdieren.  
We vertrekken om 8:30 op de fiets naar Asten. De leerlingen moeten op de fiets 
naar school komen.  

https://www.nso.nl/
http://www.devogids.nl
http://www.devogids.nl
https://www.nso.nl/


Nieuws uit de bovenbouw (vervolg)

Project ‘’Weg uit de Peel’’  
In beide groepen zijn we druk bezig met het project 
‘’Weg uit de Peel’’. Het boek ‘’Weg uit de Peel’’ van 
Jacques Vriens is de rode draad die door dit project 
loopt. De kinderen maken in groepjes een werkstuk 
wat zal gaan over het wonen, werken en leven in de 
Peel. In februari zullen de groepjes hun werkstukken 
aan elkaar presenteren.  

                  

Groetjes meester Mike en juf Kimberly  
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