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Nieuws 

Beste ouders 

De nieuwsbrief. Die was in mijn gedachten naar de achtergrond 
verdwenen. Maar we gaan binnenkort weer helemaal herstarten dus ook 
de nieuwsbrief hoort daarbij. Wat wil ik jullie allemaal vertellen. Eerlijk 
gezegd weet ik niet zo goed waar ik moet beginnen. Er is zoveel gebeurd 
en veranderd... Ik ga in ieder geval mijn best doen. 

8 juni 
vanaf 8 juni gaan we weer allemaal tegelijk naar school. Dat betekent 
dat de lestijden weer als vanouds hervat zullen worden. Hoe dat er 
precies uit komt te zien en of ouders ook weer de school in mogen is nog 
niet bekend. Daarover ga ik jullie zeker nog berichten. We wachten 
daarvoor eerst het nieuwe protocol af.  

activiteiten groep 8 
Hoe gaat het met onze kinderen in groep 8? En hoe is het voor ze om 
hun basisschooltijd af te sluiten zonder kamp en zonder 
schoolverlatersavond? Die vraag heb ik veel gesteld de afgelopen tijd. 
We willen als school deze tijd voor onze groep achters zo bijzonder 
mogelijk maken en met mooie herinneringen vullen. "Jammer", dat is 
wat ik terug krijg van de kinderen, maar ze vullen dat ook meteen aan 
met: "maar we gaan wel heel veel andere leuke dingen doen", en "we 
snappen wel dat het niet kan".  Wat een toppers zijn het ook. Wij gaan 
er als school in ieder geval ons best voor doen om de tijd die nog rest 
onvergetelijk te maken.  

MR 
De afgelopen tijd hebben mijn collega's en ik regelmatig om de (digitale) 
tafel gezeten met de ouders van onze MR. Zij hebben meegedacht over 
de heropstart en alles wat daarbij kwam kijken. Zij fungeren voor mij als 
een soort van klankbord om ervoor te zorgen dat we alle kanten goed 
belicht houden. En ik wil graag even de gelegenheid aangrijpen om hen 
hiervoor te bedanken. Dank je wel voor het altijd klaar staan, voor jullie 
goede raad, voor het meedenken, voor de kritische blik en vooral voor 
het 'er zijn' in tijd van crisis. Supertrots op mijn fijne MR!! 



Overig nieuws

Kledinginzameling 
vindt plaats op 26 

juni a.s. 
Kijk voor meer info 

verderop in 
nieuwsbrief,

Schoolplan 
zoals jullie weten zijn we afgelopen schooljaar bezig geweest onze missie en 
visie opnieuw te formuleren. Dat traject is inmiddels afgerond. De volgende 
stap is het maken van een strategisch schoolplan voor de komende vier jaar. 
Dit doen we met zijn allen. Ouders, kinderen, team en MT, iedereen mag 
meedenken. Vandaar dat jullie via de mail een vraag toegestuurd hebben 
gekregen om aan te geven wat jullie mij zouden adviseren. We zouden 
eigenlijk afgelopen 4 mei ons schoolplan afgerond hebben, maar Corona zou 
Corona niet zijn als dat niet doorgegaan is. Nu gaan we het afronden in de 
laatste week van de zomervakantie op 20 augustus. Dan gaan we aan de slag 
met Schoolplan in 1 dag en n we de plannen voor de komende vier jaar in de 
praktijk gaan brengen. Als ons schoolplan klaar is zijn jullie uiteraard de 
eersten die het horen.  

https://www.vbent.org/publicaties/actueel/nieuw-schoolplan-1-dag/
https://www.vbent.org/publicaties/actueel/nieuw-schoolplan-1-dag/


Nieuws uit de kleutergroepen

Agenda  
Juni 2020 

8 juni: weer volledig naar 
school 

11 en 12 juni: 
sprokkelden groepen      
1 t/m 4 

18: Theoretisch 
verkeersexamen groep 7 

25: nieuwsbrief 

26: kledinginzameling 

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

Nieuws uit de groepen 1 en 2

Wat was het toch fijn om maandag 11 mei weer te starten op 
school en elkaar weer allemaal live te zien!  
Gelukkig hielden we steeds een goed contact met de groep via 
het padlet. Dit digitale prikbord werd vaak gebruikt, heel goed 
bezocht en bekeken. Het was super mooi om te zien hoe het met 
iedereen thuis ging. 

We moesten de eerste dagen weer wennen aan het schoolritme 
en aan elkaar, maar dat ging heel goed. Er waren allerlei 
activiteiten en spelletjes die bijdroegen aan de groepsvorming. Zo 
voelden we ons al gauw op ons gemak. 

Binnenkort gaan we nog voor alle papa’s een leuke verrassing 
knutselen, want Vaderdag wordt natuurlijk flink gevierd op 
zondag 21 juni! 

Vanaf 8 juni staat het zomerproject gepland. Aan dit 
laatste piramideproject van dit schooljaar werken 
we een paar weken. Meer details hierover komt 
nog via de piramidebrief ‘Zomer’. 
Zo werken we al naar het einde van het 
schooljaar toe. Wat gaat het toch allemaal vlug…
In de volgende nieuwsbrief meer hierover. 

Een hartelijk welkom aan de nieuwe instromers die 4 jaar zijn 
geworden! Dit zijn: 
In groep 0-1a: Loïs van de Moosdijk, Marle Kanters, Jip van 
Seggelen, Jimmy van Otterdijk, Raf van Lieshout en Maya 
Mittmann 
In groep 0-1b: Stijn Meeuwis, Lola van Capelle, Fenne 
Kamerman, Linde Kanters en Dana Robins 

Wij wensen hen een hele fijne en leerzame tijd toe op de 
Mariaschool!  

Groetjes van de juffen uit de onderbouw 



Nieuws uit de middenbouw 

Nieuws uit de groepen 3

Zo na lange tijd hier weer gezamenlijk nieuws van de groepen 3. 

Als eerste een dankwoordje naar alle ouders en kinderen voor hun 
inzet de afgelopen maanden. Het is echt niet gemakkelijk om zomaar 
ineens thuis te moeten blijven van school, papa en/of mama kregen 
ineens de rol van leerkracht op zich. En in plaats van in de klas tussen 
je klasgenootjes moest je ineens al je schoolwerk thuis maken. 
Complimenten voor de manier waarop dit door jullie is opgepakt. 
Gelukkig konden we via beeldbellen toch met elkaar in contact blijven. 
Via de mail en per telefoon werden onduidelijkheden opgelost. SAMEN 
hebben we het klusje geklaard zo goed als we konden.  
Op 11 mei zijn we gestart met het werken in cohorten. Wat waren we 
blij om alle kinderen weer te zien. De kinderen laten zien en merken 
dat ze het weer fijn vinden op school. De sfeer is goed in de cohorten, 
er wordt fijn met elkaar gespeeld. 

Toch zijn wij, Pieter, Rian en Nicole ongelooflijk blij dat we op maandag 8 
juni weer met ons voltallige clubje op school zijn. 
Door al het harde werken van jullie liggen we toch behoorlijk goed op 
schema. Misschien krijgen we niet alle schriften uit dit jaar, maar dat is 
dan ook helemaal niet erg. 

De kinderen brengen de laatjes en andere schoolspullen die ze nog 
thuis hebben weer mee op donderdag 4 of vrijdag 5 juni. Op die 
manier is alles weer in orde als we op maandag 8 juni weer van start 
gaan.  

De verjaardagen van de juffen en meester worden dit jaar nog wel 
gevierd. Op dit moment weten we nog niet wanneer en wat we op die 
dag gaan doen, maar dat krijgt u te zijner tijd van ons te horen. 

Groetjes van Rian Pieter en Nicole



Nieuws uit groep 4 

Nieuws uit de middenbouw (vervolg)

Wat waren wij blij, toen we hoorden dat jullie allemaal weer naar school 
toe mochten. Er zijn wel een heleboel nieuwe afspraken gekomen, maar 
jullie doen het supergoed.  

We zijn trots op jullie.  

Als het goed is, zien we jullie binnenkort weer allemaal 
tegelijkertijd. Wij hebben er zin in. Nog een paar 
weekjes en dan gaan jullie ons verlaten. Tot die tijd 
gaan we vooral oefenen: oefenen met rekenen, 
oefenen met spelling, oefenen met taal, oefenen van 
de hoofdletters, ….  

Maar natuurlijk maken we ook tijd voor leuke dingen 
zoals lekker tekenen of knutselen of samen muziek 

Sprokkeldagen groepen 1 t/m 4 

Op donderdag 4 juni en vrijdag 5 juni staan de Sprokkeldagen 
gepland.  
 
Omdat we op 8 juni weer met alle groepen 
naar school mogen hebben de leerkrachten 

van de groepen 1 t/m 4 besloten om de 
Sprokkeldagen te verplaatsen naar 
donderdag 11 en vrijdag 12 juni. 

 
Het is uiteindelijk veel gezelliger om op school leuke dingen 
te doen als de groepen weer compleet zijn. Natuurlijk zal door de 
maatregelen het programma plaatsvinden op school, de reguliere 
schooltijden blijven dan van kracht. We gaan er samen met de kinderen 
twee onvergetelijke dagen van maken. De kinderen ontvangen van hun 
leerkracht nog een uitnodiging met het programma van deze dagen.  

Wij hebben er ontzettend veel zin in. 



Nieuws uit de middenbouw (vervolg)

 Nieuws uit groep 5 

Hallo allemaal,  

Wat fijn dat we weer naar school mogen. Ook al is het maar 
de halve tijd. De andere helft compenseren we met het 
huiswerk.  De komende week zal op deze manier worden 
voortgezet.  

Op school krijgen de kinderen uitleg over het huiswerk. Bij de meeste 
kinderen lukt het allemaal heel aardig en krijgt we de meeste stof voldoende 
aandacht. Fantastisch hoe snel de kinderen deze nieuwe manier van werken 
oppikken.  

We zijn inmiddels begonnen met de laatste thema’s bij taal en estafette. De 
laatste 2 blokken van rekenen gaan van start.   
Gelukkig gaan we vanaf maandag 8 juni weer full-time aan de slag. Als de 
plannen allemaal doorgaan kunnen we het laatste deel van dit bijzondere 
schooljaar hopelijk goed afsluiten.  

Groetjes, juf Els, juf Yvonne en meester Drewich  

Nieuws uit groep 6 

Eindelijk na 8 weken niet op school te kunnen zijn, mogen we weer eindelijk naar 
school! 
Tijdens het thuiswerken hebben de kinderen leuke dingen laten zien. Ze hebben 
kettingreacties gebouwd, nieuwe uitvindingen gemaakt en een beweegparcours 
uitgezet in hun tuin. Erg leuk om allemaal te zien! 
Nu we weer op school zijn, zijn we vooral bezig met rekenen, taal, spelling en lezen 
en leren we ook hoe we om moeten gaan met huiswerk. Ook hebben de twee 
cohorten challenges voor elkaar bedacht die ze uit moeten voeren, zoals zoek de 
verschillen en een schat zoeken. Leuk om zo het klassengevoel toch te ervaren ook 
al zitten ze niet met z'n allen bij elkaar.  

Er is de laatste tijd op school alweer hard gewerkt en we zijn alweer bijna toe aan 
een nieuw blok van rekenen. In blok 8 breiden we de getallenlijn uit tot 50.000. Er 
zal dus gerekend worden met grote getallen, het kolomsgewijs en handig rekenen 
komt hier ook weer aan bod. Het zou fijn zijn als de kinderen thuis blijven oefenen 
met Rekentuin en Taalzee. Er is de laatste tijd hier zo goed mee 
geoefend, dat we dit graag door willen zetten!  

Helaas gaat het Prehistorisch Dorp kamp van dit schooljaar niet door. 
Maar gelukkig hebben we dit kunnen verzetten naar volgend 
schooljaar. Dus kunnen ze alsnog naar het Prehistorisch Dorp, alleen 
dan wanneer ze in groep 7 zitten.  

Groetjes meester Niels en juf Rianne  



Nieuws uit de bovenbouw 

Nieuws uit groep 7

Nieuws uit groep 8

Wat was het fijn om de leerlingen weer op school te mogen ontvangen.  

boekendoospresentaties  
Wat een prachtige boekendozen, filmpjes en posters zijn er gemaakt. De 

boekendozen blijven nog even op school staan voordat ze mee naar huis gaan.  

pre-advies gesprekken 
De meeste pre-advies gesprekken zijn inmiddels gevoerd via Google Meet, een 
enkel gesprek staat nog gepland. Als alle gesprekken zijn afgerond krijgt uw zoon 
of dochter het pre-advies op papier, in een envelop, mee naar huis.  

verkeersexamen  
Het theoretisch verkeersexamen staat gepland op donderdag 18 juni, het is slim 
om thuis de oefenexamens te maken examen.vvn.nl/oefenen.  

De laatste loodjes van groep 8 en daarmee de basisschool komen er 
aan. Als we weer met de hele klas samen naar school mogen, gaan 
we natuurlijk flink aan de slag met de voorbereidingen van de 
laatste, super, geweldig, nooit te  vergeten  

FEESTWEEK!!!

Hiervoor moeten we zorgen dat we in de verschillende teams met elkaar de 
strijd aangaan. Dit doen we door verschillende spellen en activiteiten te spelen 
en te doen, waarbij we punten kunnen verdienen als team! We bedenken een 
supercoole naam, versieren onze shirts, bedenken een te gekke yell en 
verzorgen een hele mooie dans! Kortom: er is voor ons nog een heleboel leuks 
te doen deze laatste maand!!!

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


Nieuws uit de bovenbouw (vervolg)

We zijn intussen gestart met het project: WO II. Elk groepje heeft een 
onderdeel van de Tweede Wereldoorlog en gaat hier op school samen mee aan 
de slag. Er wordt eerst een soort van informatiepakket (werkstukje) gemaakt 
en dan wordt er op een creatieve manier aan een verwerking gewerkt. We zijn 
weer heel benieuwd waar de kinderen allemaal mee zullen komen.

Verdere info over de laatste week komt nog, maar jullie weten er al een beetje 
van. Indien het uitzwaaien met ouders zou mogen, dan willen we dat donderdag 
9 juli rond 11.30 uur gaan doen. Kunnen jullie er al een klein beetje rekening 
mee houden.....maar dit is echt onder voorbehoud

Blijf gezond, geniet van elkaar en hopelijk tot snel! 
Heel veel groetjes, meester Mike, meester Bart en juf Hanneke. 

Overig nieuws



Overig nieuws



 
 
 

 
 

Betreft: Typecursus de Typetuin gaat weer van start! 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
Bij voldoende aanmeldingen start in het nieuwe schooljaar op 
Mariaschool de groepstypecursus van de Typetuin. Deze cursus is 
geschikt voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8. Geef je kind een 
voorsprong voor de rest van zijn/haar leven!  
 
Waarom leren typen? 
Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken 
sneller en maken minder fouten dan kinderen die zichzelf 
(verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al 
op jonge leeftijd een goede typehouding aan te leren. 
Onderzoek wijst uit dat kinderen met een goede 
typevaardigheid beter kunnen spellen. 
Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk als een 
mooi, leesbaar handschrift. Maar dat gaat niet vanzelf; in een 
groepje onder begeleiding van een professionele type-coach boek je 
het beste resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind op zijn/haar eigen 
niveau. Hierdoor is het tempo waarmee de cursus wordt doorlopen ook voor ieder kind 
anders.  
 
Startdatum: dinsdag 29 september 2020 
Lestijd: 15:00 tot 16:00 uur 
Leslocatie: Mariaschool, Laan Ten Roode 34 5711 GC SOMEREN 
 

• De Typetuin is ontwikkeld door Oefenweb (bekend van Rekentuin en Taalzee). 
• Kinderen oefenen thuis online op hun eigen tempo en niveau. 
• Aangepaste normering voor kinderen met bijv. dyslexie. 
• Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten. 
• De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 lessen van 60 minuten gepland. 
• Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl). 
• Meer info op www.typetuin.nl/klassikaal. 

 
Schrijf in voor 1 juli en ontvang €25,- korting.  
Je betaalt dan €160,- in plaats van €185,-.  
Let op: Er is slechts plek voor 14 kinderen (zie ook kader rechts bovenaan), dus VOL=VOL! 
 
Inschrijven is een fluitje van een cent 
1. Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.  
2. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in. 
3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje.  
4. Niet de juiste cursus? Klik dan het bolletje aan van de cursuslocatie van jouw keuze.  
5. Klik op “schrijf in voor deze cursus”. 
6. Rond de inschrijving verder af.  
 
Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?  
Neem gerust contact op via support@typetuin.nl of 013-5220579.  
 
Met vriendelijke groeten,   
Team van de Typetuin 
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