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Nieuws 

Beste ouders, het is zover... 

de afgelopen periode hebben we u middels nieuwsbrief en stakingsbrief 
meegenomen in het komende tekort aan leerkrachten binnen het 
basisonderwijs. Tot nu toe wellicht een ver van mijn bed show, maar vanaf 
heden helaas werkelijkheid. Dat betekent dat het lerarentekort ook onze school 
treft.  
Zowel voor kortdurende als langdurige vervangingen zijn helaas geen collega's 
beschikbaar. Voor onze school geldt nu dat alle geplande langdurige 
vervangingen ingevuld zullen worden. Komt er een nog een nieuwe vervanging 
bij, dan kunnen we die niet meer opvullen. 

Wat betekent dat nu concreet: 
Mocht het zo zijn dat er in de groep van uw kind(eren) een vervanger nodig is 
en er is geen vervanging, dan zou het volgende kunnen gebeuren: 
• We kunnen intern schuiven en er is/zijn een leerkracht, ambulant personeel 

of onderwijsassistent(en) die de groep opvangt/opvangen 
• We verdelen de kinderen over de andere groepen 
• Of u krijgt het bericht dat de kinderen niet naar school kunnen en dus thuis 

blijven. 
Dat laatste is een uiterste maatregel, maar niet ondenkbaar. 

Achter de schermen doen we er van alles aan om er voor te zorgen dat aan de 
ene kant de groepen zoveel mogelijk normaal door kunnen draaien, en aan de 
anderen kant de balans zien te vinden in hoe we het team niet overbelasten. 
U zult begrijpen dat op het moment dat iemand zich ziek meldt hier de 
alarmbellen afgaan. Tot nu toe hebben we veel zelf op kunnen lossen, toch wil 
ik dat u zich realiseert dat dat een enorme druk op het team legt.  
Druk omdat het team altijd voor het beste voor de kinderen gaat en zichzelf 
wegcijfert; Tegelijkertijd is het team ook het meest kwetsbaar op deze manier. 
Hoe vinden we de balans tussen zoveel mogelijk flexibel inzetten en zorgen dat 
mijn teamleden niet omvallen. Lastig.... 

Gelukkig zijn er ook ouders die naar aanleiding van de berichtgeving rondom 
dit onderwerp naar school toekomen en hun hulp aanbieden om mee te 
denken. Dat vinden wij natuurlijk geweldig. Op deze manier voelt het voor ons 
echt of we er niet alleen voor staan. Erkenning is ook een warme deken. Dank 
u wel daarvoor. En blijf dit doen. Alle hulp is welkom en ook meedenken in 
oplossingen vinden wij super! Samen zijn wij de Mariaschool! 



Kortom, ik weet niet wat de toekomst brengen zal en wat de oplossing 
gaat zijn voor dit probleem, maar ik kan u beloven dat wij voor u en uw 
kind(eren) ons uiterste best gaan doen. Wij staan voor de school met 
hoofd hart en handen. Het hoofd snapt het wel, de handen voeren 
gewoon uit, maar het hart doet zeer.... 

Groetjes mede namens mijn team, 
Mirella Adams 

Overig nieuws

Op 11 maart a.s. zal de 
parkeerplaats bij school 

afgesloten worden in verband 
met het Dodehoekproject. 

Een mooie gelegenheid om 
met de fiets of te voet naar 

school te komen (indien 
mogelijk).



Nieuws uit de kleutergroepen

Agenda  
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4: luizencontrole 

9 t/m 13: aanmelden VO 

10: ouder-(kind)-inloop 
groepen 1 t/m 6 

11: dodehoekproject 
groepen 3, 5 en 7 

18: Prodasdag. Alle 
kinderen zijn vrij. 

26: nieuwsbrief 

26: ouder-(kind)-
inloop groepen 1 t/m 
8 

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

We zijn de afgelopen weken uitgebreid bezig geweest met het 
project Kleding/Carnaval. In de huishoek hebben we ons veel 
verkleed en speelden we steeds iemand anders. Bij de 
kringactiviteiten leerden we hoe kleding eruit ziet en wat je er 
allemaal mee kunt doen. 

Na de Carnavalsvakantie gaan we beginnen met een open week 
waarin verschillende kringactiviteiten, woorden, begrippen, 
speel-en leersituaties aan bod komen. 

Daarna werken we een langere periode aan het 
project “Toveren”. Hierin koppelen we ook 
het thema “Lente/Pasen aan.  
We gebruiken als leidraad bij het 
toverproject het bibliotheek project 
Bibaba Boek. 
In de klas worden allerlei activiteiten 
gedaan die met het onderwerp “Toveren” te 
maken hebben. In de tovenaarsmantel 
zitten boeken met leuke opdrachten en 
brieven van de tovenaar. Het wordt heel 
spannend met al die betoveringen en 
toverkrachten! 

Met KiVa starten we met thema 7. Daarbij hoort de KiVaregel: 
'We gaan goed met elkaar om'. We praten en voelen dat alleen 
staan niet fijn is.  

Een hartelijk welkom aan de kinderen die in groep 0-1a 
4 jaar worden. Het zijn: Nina Peters en Tess Raijmakers 
Wij wensen jullie een superfijne schooltijd toe op onze 
Mariaschool! 

Op vrijdagochtend 21 februari gaan we de Carnaval inluiden 
met allerlei leuke creatieve workshops en gaan we lekker 
hossen, zingen en springen! Trek jouw mooiste, gekste, 
leukste, grappigste kleren aan en doe mee!  
Veel plezier allemaal…….Alaaf!  

Daarna begint de Carnavalsvakantie om heerlijk uit te rusten.  
Wij wensen iedereen een gaaf carnavalsfeest toe en een fijne 
vakantie!  



Nieuws uit de middenbouw 

Nieuws uit de groepen 3
Vrijdag 21 februari hebben we samen genoten van een geweldige 
carnavalsochtend. Een ochtend met “carnavaleske” workshops, met prinsen en 
prinsessen van de Meerpoel, de Pompers en natuurlijk van de Mariaschool. 
Een mooie vernieuwde afsluiting van deze periode. Wij wensen iedereen een 

hele mooie carnavalsvakantie toe. 

Inmiddels hebben we het prachtige thema “Zon, maan en sterren” 
afgesloten. Tsjonge … we ontdekten samen een nieuwe wereld … die 
van het heelal. Na de vakantie gaan we aan de slag met het thema 
“De schat”. Piraten, schatten, schatkaarten etc. Wederom een 
prachtig thema. 

Inmiddels zijn alle Medio 3 toetsen afgenomen: AVI, Drie 
minutentoets, Rekenen-Wiskunde en Spelling. Alle gegevens worden 

verwerkt in het groepsplan per groep … begeleiding op maat … 
heel concreet.  
In maart ontvangen ook alle kinderen hun tweede rapport. In dat 

rapport zijn ook de grafieken van CITO opgenomen. Indien deze grafieken u 
niet duidelijk zijn en/of vragen bij u oproepen, kunt u natuurlijk te allen tijde 
een afspraak met de leerkracht inplannen. Wij geven graag toelichting. 

Woensdag 25 maart staat voor alle groepen van de Mariaschool, de grote 
rekendag op het programma. Ook het “Dodehoek 
project” is gepland op 11 maart.  

Donderdag 12 maart verzorgt Yvonne Smolenaers 
(Bibliotheek Someren) een ouderavond op school 
voor alle ouders van de groepen 3:  MIJN KIND 
LEERT LEZEN. In deze bijeenkomst op school vertelt 
de leesconsulent welke boekjes geschikt zijn nu een 
kind zelf kan lezen en hoe ouders ervoor kunnen 
zorgen dat hun kind plezier beleeft aan boeken. Na 
de vakantie ontvangt u een uitnodiging. 

Na de vakantie willen we de dagelijkse inloop enigszins wijzigen. U kunt uw 
kind nog steeds begeleiden naar de klas om vervolgens afscheid te nemen. De 
ouders blijven dus niet in de klas. U kunt, indien nodig, de leerkracht nog 
steeds even kort aanspreken.  
Na de meivakantie is het de bedoeling dat u op de speelplaats afscheid neemt 
en uw kind zelfstandig naar de klas gaat. Het overgrote deel van de ouders gaf 
via de app aan, dit een prima “tussenstap” te vinden.   
  
Nogmaals een hele fijne vakantie toegewenst. 
Nicole, Rian en Pieter  



Nieuws uit groep 4 

Nieuws uit de middenbouw (vervolg)

Wat werken we hard in groep 4.  
Op dit moment hebben we alle hoofdletters bij schrijven gehad. Dat betekent, 
dat jullie ze ook overal mogen gebruiken. 
Natuurlijk als je je eigen naam schrijft. Maar ook bij de zinnen als je een verhaal 
schrijft of een opdracht in het leescircuit gaat maken. We blijven ze ook gewoon 
oefenen in het schrijfschrift.  
 
Met rekenen leren we, hoe we heel gemakkelijk de uitkomsten van de tafeltjes 
kunnen berekenen. We hebben daar trucjes voor zoals dubbelen, een groepje 
erbij of een groepje eraf.  
 
Langzaamaan komen we erachter dat alles op het gebied van taal, spelling, 
Estafette en zeker ook Nieuwsbegrip bij elkaar hoort. Het technisch lezen, dat 
wil wel lukken. Maar wat wordt er precies mee bedoeld, dat is een andere vraag. 
Het lezen heb je overal bij nodig. Het kilometer maken blijft belangrijk. 

Afgelopen weken zijn we op ontdekkingsreis geweest. Zo hebben 
we kennis gemaakt met de woestijn, de jungle en de 
Noordpool. De laatste opdracht is, dat we gaan ontdekken wat 
er allemaal te doen is in je eigen omgeving. Wat we allemaal 
ontdekt hebben, gaan we aan onze klasgenootjes vertellen. 
Het volgende Blink project is voor ons: handige uitvindingen. 
Wat is het toch geweldig als je een stukje ijzer in een juiste 
vorm buigt, dat dan een heleboel losse papiertjes bij elkaar 
blijven zitten. En zo zijn er talrijke geweldige uitvindingen 
gedaan. 

Na de vakantie komt er voor een aantal leerlingen uit groep 4 een 
spannende tijd aan. Ze gaan de communie doen. Deze kinderen gaan dan 

samen de liedjes oefenen, zodat ze later een mooie viering 
hebben. De kinderen, die niet de communie doen, gaan aan de 
slag met andere opdrachten. 

Natuurlijk hebben we ook hele leuke dingen op ons programma 
staan. Op donderdag 5 maart komt er een speler van Helmond 
sport in onze groepen een stukje voorlezen. We gaan ook naar 
een kaarsenmakerij en maken onze eigen kaars. Groep 4a doet 
dit op woensdag 11 maart en groep 4b op vrijdag 13 maart. 



Nieuws uit de middenbouw (vervolg)

 Nieuws uit groep 5 

Nieuws uit de bovenbouw 

Nieuws uit groep 6 

Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen!! Yes, carnaval...  
we hebben er zin in, al is het alleen al de week vakantie die eraan vast zit. Die 
hebben we hard nodig, na al die Cito-toetsen, presentaties maken, rekenen, taal, 
spelling, enz. enz. 

Het bezoekje aan de molen was heel leuk. De meeste kinderen wisten 
niet dat een molen zó hoog is! Een leuke activiteit voor het thema 'Ik 
hou van Holland'. Dit thema sluiten we voor de vakantie af. Na de 
vakantie komt er nog wel een toets over de provincies plus 
hoofdsteden.  

Vanaf 19 maart krijgt groep 5a een leerlinge erbij. Luna: heel veel 
plezier en succes op onze school! 

In groep 5a is meester Martijn begonnen aan zijn tweede stageperiode. Hij is 
eerstejaars student aan de PABO en komt elke dinsdag, plus twee keer een week. 
In groep 5b loopt juf Hester elke maandag stage. Zij is een zij-instromer aan de 
PABO. 

We gaan naar het museum, groep 5a op 6 maart en groep 5b op 12 
maart. Het thema is: 'Alle klokken luiden.  
Op 11 maart besteden we aandacht aan het Dode hoekproject.  

Kortom.... we zitten niet stil na de vakantie!  

Blink 
De afgelopen periode hebben de kinderen gewerkt aan het thema stadsmakers. Ze 
hebben gezocht naar oplossingen voor een probleem in de stad van de toekomst. 
Hoe zou het fileprobleem opgelost kunnen worden, hoe zou het openbaar vervoer 
er in de toekomst uit zien of hoe zorg je voor groen in de stad? De kinderen 
hebben hier informatie over opgezocht en uiteindelijk een deel van een stad 
gebouwd.  

Na de carnavalsvakantie gaan we aan de slag met een nieuw thema van Blink. We 
gaan dan kijken naar uitvindingen door de jaren heen en gaan de kinderen zelf 
een uitvinding ontwerpen om een probleem in huis of op school op te lossen.  



Nieuws uit groep 7

Cultuur en erfgoededucatie 
Op dinsdag 10 maart gaan beide groepen 6 naar het 
klok en peel museum in Asten. Voorafgaand aan dit 
museumbezoek besteden we in de klas aandacht 
aan het onderwerp: de beiaardier.  
We gaan op de fiets naar het museum, zorg dus dat 
uw kind deze dag op de fiets naar school komt.   

Stagiaire 
In groep 6a is vanaf februari op donderdag en 
vrijdag een stagiaire in de klas. Juffrouw Melissa volgt de opleiding tot 
onderwijsassistent en komt in onze klas stage lopen. We hopen dat ze een 
fijne stageperiode heeft in onze klas.  

Grote rekendag  
Op woensdag 25 maart is de grote 
rekendag. Deze dag zal helemaal in het 
teken staan van rekenen met als thema 
De getallenfabriek.  

We zijn alweer over de helft van dit schooljaar en gelukkig zijn de toetsen weer achter de 
rug. Na een verdiende carnavalsvakantie staan er weer een aantal activiteiten op de 
planning.  

Afronding spreekbeurten 
Er zijn al een heleboel spreekbeurten geweest over uiteenlopende onderwerpen. In de 
maand maart zullen de laatste spreekbeurten plaatsvinden. Succes voor de kinderen die 
nog mogen presenteren. 

Verjaardag juf Daniëlle 
Op donderdag 5 maart vieren we de verjaardag van juf 
Daniëlle, wat we gaan doen blijft nog even geheim.  
De leerlingen hebben deze dag hun fiets nodig.  

Tweede rapport 
Op vrijdag 27 maart krijgen de leerlingen hun tweede 
rapport, daarna zullen de voorlopige adviesgesprekken plaatsvinden. Jullie krijgen via 
mail meer informatie met betrekking tot de datums en tijden.  



Nieuws uit de bovenbouw (vervolg)

Week van de lentekriebels 
Van 16 tot en met 20 maart is het de week van de lentekriebels. In deze week gaan 
we aan de slag met lessen over weerbaarheid, relaties en seksualiteit.  

Verkeersexamen 
Het landelijke theoretisch verkeersexamen staat gepland op 
donderdag 2 april. Het oefenen van de theorie kan via https://
examen.vvn.nl/oefenen.  
In de klas gaan we ook aan de slag met diverse 
examenvragen.  
Het praktisch verkeersexamen staat gepland op woensdag 6 

Op 11 maart wordt er een eerste kleine editie (pilot) van Peel 
Power! georganiseerd. Peel Power is een samenwerking van 
Prodas, Varendonck College en Peelpioniers. Leerlingen gaan in 
gemengde groepen aan de slag met een aantal challenges vanuit 
het regionale bedrijfsleven.  
Het is op een woensdagmiddag dus kinderen die deel willen 
nemen zullen door hun ouders gebracht moeten worden. 

Waar: De Ruchte in Someren 
Tijd: 14.00-16.30 uur 

https://examen.vvn.nl/oefenen
https://examen.vvn.nl/oefenen
https://examen.vvn.nl/oefenen
https://examen.vvn.nl/oefenen


Nieuws uit groep 8

Nieuws uit de bovenbouw (vervolg)

We hebben met onze groepen deelgenomen aan het normeringsonderzoek van 
Route 8. Fijn voor de kinderen dat ze al een keer kennis gemaakt hebben met de 
wijze van afname van de toets die in april voor de deur staat.  
Best heel spannend, want onze kinderen willen natuurlijk zo goed 
mogelijk laten zien wat ze in huis hebben. Maar omdat de 
adviezen al gegeven zijn, hopen we dat de grootste druk er toch 
van af is. Neemt niet weg dat we er van uit gaan dat ze nog even 
heel hard hun best zullen doen!!  

Het zottengenot staat voor de deur. Wat een feest voor alle 
prinsen/prinsessen/vorsten/vorstinnen/pages/leden van de raad 
van 11/ en alle anderen die heerlijk kunnen gaan hossen. 

Voor Blink starten we met een nieuw 
thema: Altijd onderweg. Kinderen gaan 
bedenken naar welk land ze zouden 
willen emigreren, hiervoor maken ze een 
presentatie. Ze leggen uit waarom ze naar 
dat land zouden willen, kijken naar de cultuur die daar is, 
wat ze daar eten, hoe ze naar school gaan, welke taal er 
gesproken wordt en welke speciale gebruiken er zijn.... 
we zijn benieuwd naar welke uithoeken de kinderen 
zouden willen gaan op onze mooie aardbol. 

Dan gaan we hard werken aan dingen die nog extra aandacht nodig hebben ter 
voorbereiding op de eindtoets. Het kan zijn dat we daarom soms iets anders voor 
huiswerk mee gaan geven, maar daar weet uw zoon/dochter dan meer van. 

Maandag 9 en dinsdag 10 maart: aanmeldingen Varendonck Asten en Someren 
Week van 16 maart : starten met het project Lentekriebels. Eens kijken wat ze 
al weten over de bloemetjes en de bijtjes. 
Donderdag 19 maart: beiden groepen 8 doen mee met de boomplantdag. Dit zal 
zijn in een bosperceel. Waar en hoe laat precies dat weten we nog niet. We gaan 
er met de fiets naar toe en het zou fijn zijn als er nog 2 ouders mee zouden 
willen fietsen. Je mag daar blijven, maar het moet niet. Laat u ons even weten 
of u kunt? Dat is fijn, bedankt al vast! 
Woensdag 25 maart: de grote rekendag! 
 
Noteert u al vast dinsdag 14 april in uw agenda: dan is de informatie avond voor 
alle ouders van onze groep 8 leerlingen. U krijgt dan informatie over de laatste 
weken van dit schooljaar, het kamp en de afscheidsavond. We starten om 18.30 
uur. We hopen van elk kind ten minste 1 ouder te mogen ontvangen. In de 
volgende nieuwsbrief hierover meer. 



‘Op reis met Sier en Ruutnova’, een 1001 nacht verhaal. 

Laat je meenemen door Sier en Ruutnova… Want draai het maar eens 
om, wie wil er geen reis en avontuur meemaken? Deze 
familievoorstelling van muziekvereniging Somerens Lust is een Story 
Telling: een prachtig verhaal geschreven en vertelt door Anneke Schröder 
& Han Bosman. Zij zullen hun reizen en avonturen met je delen 
gebaseerd op de vertellingen van 1001 nacht. Kom en maak kennis met 
de belevenissen van de twee koningskinderen prinses Boedoer en prins 
Kamar! Laat je betoveren door de muziek vertolkt door het 
Harmonieorkest. 

Voorafgaand aan deze voorstelling is er een instrumentenbazaar. Kom 
kijken, luisteren, proberen en ontdekken! Welk muzikaal avontuur wil jij 
beleven bij Muziekvereniging Somerens Lust? Word jij de prinses op de 
klarinet of de koning van het slagwerk?  

Dit unieke, muzikale familieavontuur is op zondag 29 maart in De 
Ruchte. De instrumentenbazaar is gratis toegankelijk vanaf 13.00 uur. De 
muzikale voorstelling begint om 15.00 uur. Tickets voor de voorstelling à 
7,50 euro zijn verkrijgbaar via www.deruchte.nl  

Overig nieuws

http://www.deruchte.nl/
http://www.deruchte.nl/
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