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Nieuws 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Afgelopen jaar heb ik u regelmatig op de hoogte gehouden van ons traject rondom de 
nieuwe visie/missie dat we op dit moment lopen. Dit zou eigenlijk op 4 mei afgerond 
zijn. Door de Coronacrisis is dit verschoven naar 20 augustus. Op deze dag hopen we 
de plannen voor de komende vier jaar compleet te hebben. 

We hebben inmiddels al heel wat gesprekken gevoerd over hoe we ervoor gaan zorgen 
dat we het onderwijs, de komende jaren, meer eigentijds gaan maken. Komend 
schooljaar starten we met het concreet maken van alles wat we opgehaald hebben 
tijdens, bijvoorbeeld de enquête die u in heeft gevuld en de gesprekken die we gevoerd 
hebben als team.  
Dit soort gesprekken zorgt altijd voor veel denkwerk en overwegingen met als gevolg 
dat de behoefte ontstaat om andere keuzes te maken dan de keuzes die in het verleden 
misschien vanzelfsprekend waren. En soms voelen geijkte keuzes niet goed meer en 
vraagt voortschrijdend inzicht om iets anders.  
Vragen als: 'Doen we kinderen nog wel recht aan de behoefte van kinderen met wat we 
altijd gedaan hebben en kunnen we wellicht al aanpassingen doen voor komend 
schooljaar?' Denkprocessen waar we het samen over hebben en waar, wat mij betreft, 
mogelijkheden moeten zijn voor het team om op een andere manier aan het werk te 
gaan als daar behoefte aan is. Altijd in overleg met directie, en uiteindelijk leidend tot 
een nieuw concept waar we als hele school keihard voor willen gaan. Als de plannen 
helemaal rond zijn willen we deze graag met u delen middels een informatieavond. 
Wanneer deze zal zijn hoort u tzt van ons.  
  
Voor de groepen 0/1 en 2 betekent dit, dat we de groepsindeling aangepast hebben. 
Als je het hebt over talentontwikkeling en autonomie, is groepsoverstijgend werken een 
manier om de kinderen op een leerzame manier van elkaar te laten leren. Kinderen 
komen op een natuurlijke manier in aanraking met verschillen en zo ontstaat spontaan 
leren van elkaar als vanzelf. Ook zijn kinderen meer gericht op zelfstandigheid en dat 
draagt bij in hun autonomie en leren ze zichzelf kennen. "Waar ben ik goed in, wat kan 
ik allemaal al en wat kan ik een ander leren?". Maar ook: "Waar heb ik nog hulp bij 
nodig?" en "Hoe wil ik mijn leerdoel bereiken?".  
Hoe meer een kind zelf zijn eigen leerroute kan bepalen, hoe meer gemotiveerd en 
betrokken een kind zich voelt. Dit draagt op zijn beurt weer bij aan het welbevinden. 
Andere bijkomstigheid is dat de groepen 0/1 nu niet meer volstromen tot 36 leerlingen 
en meer. Dat is voor niemand prettig. We proberen de groepen zo te vormen dat er 
voor alle kinderen alle gelegenheid is om zoveel mogelijk tot leren te komen. 



Dank je wel voor de geweldige tijd op de Mariaschool 

Helaas ga ik na ruim 13 jaar de Mariaschool als juf verlaten, want ik heb 
een nieuwe uitdaging gevonden. Per 1 augustus ga ik voor Rick Weert 
werken als muziekconsulente op verschillende basisscholen in Heeze en 
Leende. De afgelopen jaren heb ik in veel verschillende 
groepen muziekles mogen geven. Hierdoor ben ik erachter 
gekomen dat ik het liefst de hele dag muziekles geef.  
 
Dit jaar kwam een vacature op mijn pad en inmiddels ben ik 
aangenomen. Gelukkig blijf ik nog een heel aantal jaren aan 
de Mariaschool verbonden als moeder van Lisa en Luc. Ik ben 
blij met mijn nieuwe uitdaging, maar ook bedroefd omdat ik 
dit warme nest met geweldige collega's, ouders en natuurlijk 
de allerleukste kinderen ga verlaten.  

Bedankt voor de fijne samenwerking en tot snel. 

Muzikale groeten van Rian van Houts 

Niet alleen in groep 0/1/2 zijn aanpassingen gedaan, ook in andere groepen 
zult u het komende jaar merken dat er initiatieven tot samenwerking met 
andere groepen zullen zijn. Het kan zijn dat uw kind les krijgt samen met 
leerlingen uit de parallelgroep, dat uw kind uitwisseling met andere groepen 
heeft of dat uw kind les krijgt van een andere leerkracht voor bepaalde 
vakken, allemaal in het kader van het nieuwe leren.  

Wij willen u dan ook alvast uitnodigen voor de informatiebijeenkomst (datum 
volgt nog) waarin we ons nieuwe schoolplan zullen presenteren.  



Overig nieuws

Kledinginzameling 
vindt plaats op 26 

juni a.s. 
Kijk voor meer info 

verderop in 
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Gefeliciteerd, toppers van 
groep 7. Allemaal 
geslaagd voor jullie 
Theoretisch 
Verkeersexamen! 

Namens de 
verkeerswerkgroep en 
natuurlijk ook alle 
meesters en juffen.



Nieuws uit de kleutergroepen

Agenda  
Juli 2020 

Vanaf 2 juli: 
Diverse activiteiten 
afscheid groep 8 

6: afscheid juf Rian H 
groep 7 

6: wisselmiddag.  
Groep 8 namiddag vrij. 

7:  
juffen en meester 
verjaardag in groepen 3 

9: groep 8 uitzwaaien 

10: laatste schooldag. 

Houd u ook de app in 
de gaten?  
Daarin kunnen bij het 
groepsnieuws ook 
leuke dingen gedeeld 
worden!

Nieuws uit de groepen 1 en 2

Nog maar 2 weken en dan is het al weer 
zomervakantie.  

Wat gaat het toch snel! De tijd vliegt… 
 

We zijn gestart met ons laatste project. Het heet “Mimi op 
vakantie” van de Kleuteruniversiteit. Het gaat over wat je 
allemaal kan doen in de vakantie en in de zomer. 
En dat het zomer is hebben we de laatste dagen wel heel 
goed gemerkt en beleefd! Het was ook warmer in de klas en 
buiten op de speelplaats. Er werd veel water gedronken aan 
de kraan en we zochten de schaduwplekken op om te spelen. 
De zomer- en vakantieactiviteiten in de hoeken worden volop 
gekozen. 

Ook spelen de kinderen het rollenspel ‘op reis gaan’ in het 
huisje en bouwen we een tent op de camping. 

De knutselwerkjes zien er erg leuk uit met al die mooie vissen 
en zomerse taferelen. 
Een aantal kinderen die in de vakantie jarig zijn 
zetten we nog hun kroon op en de verjaardag 
wordt alvast uitbundig in de kring gevierd.  

Op maandag 29 juni krijgen we ons laatste 
rapport van het schooljaar mee naar huis. Graag 
vóór vrijdag 10 juli weer terug naar school brengen 
zodat de mappen compleet naar de volgende groep mee 
kunnen. 

De nieuwelingen komen al een paar keer kijken op school. We 
gaan nog kennis maken met de nieuwe leerkracht op 
maandagmiddag 6 juli. Wat zullen we de kinderen die naar 
een volgende groep gaan ontzettend missen, want jullie 
waren echt geweldige kanjers!  
Bijna is het zover! We gaan genieten van een lange 
zomervakantie, waarin we ieder onze eigen weg gaan. 
Misschien blijf je wel gezellig thuis of ga je dagtripjes maken. 



Nieuws uit de middenbouw 

Nieuws uit de groepen 3

We wensen jullie ten slotte allemaal een mooie en heerlijke vakantie toe! 
Veel plezier en graag tot maandag 24 augustus! Dan gaan we weer fris van 
start! 
  
Lieve groetjes van juf Mieke, juf Mara, juf Sabrine, juf Floor, Juf Tamara, juf 
Annie, juf Ellen, juf Astrid, juf Yvonne, juf Dimphy en juf Annette 

Beste ouders,  
 
Bedankt voor het gestelde vertrouwen in ons het afgelopen schooljaar. Wij 
hebben ze mogen begeleiden in het (leren) lezen, rekenen, schrijven en alle 
andere mooie dingen die in groep 3 gebeuren. 

Tijdens de periode thuis moesten jullie ineens de taak van leerkracht op je 
nemen. We hebben gezien en gemerkt dat ieder dat naar eigen beste kunnen 
heeft gedaan. Met één ding voorop; het belang van jullie kind. Fijn dat jullie de 
kinderen thuis hebben geholpen op wat voor manier dan ook. Bij veel kinderen 
hebben we gemerkt dat ze door jullie individuele begeleiding net dat stapje 
verder zijn gekomen. Super! 
De laatste weken op school waren weer gewoon heel fijn, lekker vertrouwd met 
elkaar in de groep. Op een mooie manier kunnen we samen het schooljaar 
afsluiten. De kinderen zijn klaar voor de volgende 
stap: GROEP 4.  

Wij vieren de verjaardag van meester en juffen op 
dinsdag 7 juli a.s. Ieder in de eigen klas.  

Tot slot wensen we jullie alvast een superfijne 
vakantie! 

Heel veel groetjes van Meester Pieter, juf Nicole en 
juf Rian



Nieuws uit groep 4 

 Nieuws uit groep 5 

Nieuws uit de middenbouw (vervolg)

Nog een paar weekjes en dan is dit bijzondere schooljaar voorbij. Het is weer 
omgevlogen! Wat een schooljaar was het toch… thuisonderwijs, in cohorten 
naar school en vervolgens toch weer met de hele klas naar school.  
 
Wat waren de kinderen toch blij om elkaar weer te zien!  
De laatste dagen van dit schooljaar gaan we vooral nog heel goed oefenen 
voordat we naar groep 5 gaan.  
 
Bij rekenen zijn dat  de erbij, eraf en natuurlijk de keersommen. Bij spelling 
zijn het alle spellingsregels. En niet te vergeten het schrijven van de 
hoofdletters.  

 
En er blijft zeker ook tijd over om gewoon fijn te spelen met 
onze klasgenootjes. We maken er samen nog een fijne tijd 
van in groep 4!

Na heel wat weekjes thuis werken, halve week naar school mogen we 
eindelijk weer met zn alle naar school. Wat is het fijn om weer allemaal 
samen in de klas te zijn. We hadden elkaar toch wel gemist. We maken er 
nog een paar gezellige weken samen van.  

Op vrijdag 3 juni is het 'Muffendag' bij de groepen 5. We vieren dan nog de 
verjaardagen van de meester en juffen. We hebben er veel zin in en maken 
er een gezellige dag van.  

Meester Martijn neemt al weer afscheid van onze groep. We bedanken hem 
voor de fijne en leuke lessen. En wensen hem veel succes met zijn studie!  

We gaan er samen nog een leuke en gezellige tijd van maken in groep 5! en 
dan genieten van de vakantie! 

Groetjes, meester Drewich, juf Els en juf Yvonne 



Nieuws uit groep 7

Nieuws uit groep 6 

Nieuws uit de bovenbouw

Afgelopen 19 juni hebben wij met beide groepen 6 samen een hele gezellige 
''Groep 6-dag'' gehad. We hebben spelletjes gespeeld, onze eigen gerechten 
klaargemaakt en met een gezellige picknick alles opgegeten. We hebben geen 
eten hoeven weg te gooien, dus ze hebben heerlijke dingen gemaakt.  

Verder komt er voor groep 6a nog een juffendag aan, wat veel leuks beloofd. In 
groep 6b wordt nog gekeken naar een meesterdag, maar ook die zal er zeker 
komen.  

Wij wensen iedereen alvast een fijne zomervakantie! 

Groetjes Juf Rianne en Meester Niels. 

Alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar, over 2 weken start de 
welverdiende vakantie voor de kinderen.  

We kunnen terugkijken op een leuk, gezellig en leerzaam schooljaar. Het 
schooljaar waarbij de leerlingen een aantal weken thuisonderwijs volgde, 
en wat zijn wij trots op ze! 

Op maandagochtend 6 juli neemt juffrouw Rian van Houts afscheid van de 
klas (zie speciaal gedeelte in de nieuwsbrief). Bij mooi weer gaan we 
buiten waterspelletjes doen. De kinderen mogen dan waterpistooltjes, een 
handdoek en eventueel zwemkleding aantrekken en/of reservekleding 
meenemen. 

Maandagmiddag 6 juli gaan de leerlingen in de middag 
kennismaken met hun nieuwe meester, meester Mike. 

Tot slot willen we jullie bedanken voor een fantastisch 
schooljaar. Bedankt voor jullie vertrouwen, betrokkenheid 
en hulp. We wensen jullie een hele fijne vakantie en veel 
succes in groep 8!  



Nieuws uit groep 8

Nieuws uit de bovenbouw (vervolg)

De ALLERLAATSTE scholendagen op de Mariaschool staan voor de deur. Waar de één 
de dagen aan het aftellen is tot de zomervakantie, is de ander nog volop aan het 
genieten van de laatste dagen op de basisschool. Wat we in elk geval zeker weten, is 
dat alle kinderen van groep 8 de laatste weken niet snel zullen vergeten. Vanaf 
donderdag 2 juli gaat het aftellen beginnen met de opening van de feestweek !!! Het 
globale programma is reeds bekend bij de kinderen en dat leverde veel positieve en 
enthousiaste reacties op. Met hetzelfde enthousiasme zijn we begonnen met de 
voorbereidingen voor de feestweek binnen het thema 'Olympische Spelen'. De 'Blauwe 
Appies', de 'Rode Badmutsen', de 'Gele Cheetah's' en de 'Green Snakes' zullen dit jaar 
strijden om die felbegeerde gouden medaille. Wie er mee vandoor gaat, dat is nog 
even afwachten... Het beloven in elk geval  6 super leuke dagen en avonden te 
worden. Hopelijk zijn de weergoden ons goed gezind! 

TER HERINNERING: Het uitzwaaien van onze kinderen zal 
gebeuren op donderdag 9 juli vanaf ongeveer 11.30 uur.  Dit 
gaat er als volgt uit zien: rondom het grasveld bij de 
klokkentoren/diamanttafel komen tekens/kruisjes te staan waar 
de ouders plaats mogen nemen. Het is aan de ouders om OP 
het gras te gaan staan, zodat de kinderen over het pad kunnen 
"wielen". U kunt naar hartenlust foto's of video-opnamen 

maken. De kinderen komen 2 keer voorbij. Juf Mirella wil u om 11.30 uur ook nog 
even kort toespreken. We hopen dat ieder de gepaste afstand in acht neemt. Onze 
dank hiervoor. 

Het hoofdstuk 'Mariaschool' is bijna afgesloten.  Voor sommige 
ouders verlaat hun eerste telg de basisschool, dat zal een hele 
verandering zijn. Voor andere ouders is het een definitief 
afscheid van de Mariaschool. Hun jongste kind verlaat onze 
school, ook dat is een start van een nieuwe fase in het leven. 
Vanaf deze plek willen we alle ouders alvast heel hartelijk 
danken voor het vertrouwen dat jullie in onze school hebben 
gehad. Zonder jullie hadden we het niet gekund!! Voor ons zijn 
jullie dan ook TOPPERS!!!  
Ondertussen zijn (de meeste  van) jullie al gestart met een 
nieuw hoofdstuk: de middelbare school. Jullie hebben al 
kennisgemaakt met jullie nieuwe klasgenoten en mentor. Maar 
voordat het nieuwe hoofdstuk écht kan beginnen, zullen jullie eerst gaan genieten van 
een welverdiende zomervakantie. Jongens en meisjes, deze hebben jullie dik en dik 
verdiend! Rust goed uit, zodat jullie fris kunnen starten op jullie nieuwe school. Wij 
wensen jullie héél véél succes op de middelbare school  en ontzettend veel geluk voor 
jullie verdere leven!!  Het ga jullie goed! En  mocht en jullie ons toch missen......, dan 
weten jullie ons te vinden . 

Heel veel groetjes van juffrouw Hanneke, meester Mike en meester Bart. 



Overig nieuws
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