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Beste ouders/verzorgers, 

Dit is ‘m dan: De laatste nieuwsbrief die u via de mail zult ontvangen.  
Vanaf nu zult u alle nieuwsitems via onze schoolapp ontvangen. In het begin wellicht voor ieder-
een even wennen, maar dat zal niet zo lang duren. Mocht u tips of tops voor ons hebben als het 
gaat om gebruik van de app, dan horen wij dat graag.  
Die kunt u mailen naar rian.aarts@prodas.nl 

Inmiddels zijn we alweer een paar dagen actief bezig op school. Iedereen is weer gestart en moet 
weer even wennen aan de nieuwe meester of juf en aan het nieuwe lokaal. Fijn om te zien dat voor 
de meesten de vakantie goed verlopen is en we weer lekker aan de slag kunnen.  
 
We wensen u dan ook een fijn en leerzaam schooljaar toe. 

Nieuws van de Directie 

mailto:rian.aarts@prodas.nl
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Nieuws uit de groepen 1 en 2: 

 

We zijn fijn gestart! De eerste schoolweek zit er alweer bijna op. We hebben het al 
goed naar onze zin in de groep. Ook hebben we onze vriendjes weer gevonden om te 
spelen en te werken! 

Het was natuurlijk wel even wennen en ook spannend. Zeker 
voor de kinderen die voor het eerst bij ons op school kwamen. 

Onze nieuwelingen in augustus en september zijn in: 

Groep 0-1a: Joep van der Wallen, Jidde Bruijstens, James van 
den Broek, Guus Welten, Mats Hurkmans, Philou van Wieringen 
en Loïs Bunt 

Groep 0-1b: Evelien Hamelink, Jayden Zweegers, Jens Verrijt, 
Tuur van de Voort, Cas Tromp, Wouter Bennenbroek 

Groep 1-2b: Joey Betting en Jean Dings        
 

Meike Manders blijf nog als stagiaire in groep 1-2a. Zij doet de Gildeopleiding Dienst-
verlening aan het ROC in Venray. Emma de Kleijne staat in groep 0-1b en is derde-
jaars student aan de Pedagogische Academie “De Kempel”. 

En natuurlijk een hartelijk welkom aan juf Eefje, juf An en juf Vera. Wij wensen jullie 
allemaal een hele fijne en leerzame tijd op de Mariaschool! 

In de eerste 2 schoolweken staat het project “Welkom” centraal. We maken kennis 
met elkaar en leren de afspraken en regels in de groep. Ook vertellen we waar de 
materialen, hoeken en ruimtes zich bevinden en wat je daar allemaal kunt doen. We 
maken tevens een plakwerkje en een tekening over hoe we eruit zien. 

Vervolgens gaan we 2 weken werken over kleuren 
en vormen. Overal om ons heen zien we een kleu-
renspectrum en een verscheidenheid aan vormen. 
We gaan ze ontdekken en toepassen in verschillen-
de activiteiten in de groep. 
 

 

 

De Kinderboekenweek heeft als thema: “En toen…” en staat in het teken van ge-
schiedenis. Hier starten we mee in de week van 21 september. 

We hebben er veel zin in om samen te ontdekken, te leren en te spelen bij de the-
ma’s! 
 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, laat het ons dan weten. 
Wij helpen u graag verder. 

 

Juf Tamara, juf Annie, juf Ellen, Juf An, juf Vera juf Astrid, juf Eefje, juf Dimphy en juf 
Annette 

 

Nieuws uit de kleutergroepen 

Agenda September 

8 en 9: 

Prehistorisch dorp groep 6 
 
14: 

Studiedag leerkrachten, kinderen 
vrij. 

 

16: 
informatieavond groep 8 voor 
LWOO en PrO leerlingen 
 
17 en 18: 
Sprokkeldagen groep 5 
 
21: 
Corepower informatieavond 
 
23 en 24: 
Sprokkeldagen groepen 7 en 8 
 
25: 
Studiedag leerkrachten, kinderen 
vrij. 
 
28 en 29: 
Kermis 
 
29: 
algemene informatieavond VO 
Someren 



 

Nieuws uit de middenbouw 
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Nieuws uit de groepen 3: 

Inmiddels zitten we al weer een paar dagen op school en zijn we het nieuwe jaar goed gestart.  
 
Zoals we voor de zomervakantie aan hebben gegeven gaan we meer samenwerken met de groe-
pen 3. Hier zijn we meteen op maandag 24 augustus gestart. De kinderen van groep 3A gaan le-
zen bij meester Pieter en op datzelfde tijdstip gaan de kinderen van groep 3B rekenen en schrij-
ven bij juf Nicole.  
De eerste ervaringen zijn positief.  
 
We hadden in de informatiebrief die we voor de zomervakantie gemaild hebben aangegeven dat 
er op 14 september een ouderavond voor u georganiseerd zou worden. Door de corona-

maatregelen kan deze helaas niet doorgaan.  
In de informatiebrief die u op woensdag 26 augustus hebt ontvangen kunt u al heel veel lezen over de manier van 
werken. We snappen echter ook dat u vragen hebt. Deze willen we graag beantwoorden.  
 
Hebt u vragen over groep 3, op welk gebied dan ook. Dan verzoeken we u om deze uiterlijk woensdag 9 september 
te mailen naar pieter.wijnen@prodas.nl of nicole.engelen@prodas.nl. Wij gaan er dan samen voor zorgen dat we u 
via een filmpje antwoord kunnen geven op deze vragen. Dit filmpje zullen we u toesturen in de week van 14 sep-
tember.   

In groep 3A is meester Karel gestart. Hij is een derdejaars student van de Kempel en volgt de opleiding tot leer-
kracht.  
Hij zal tot en met januari in onze groep zijn. Zijn stagedagen zijn wisselend op maandag, dinsdag of woensdag. Door 
de manier van werken zal hij ook af en toe aan groep 3B les geven.  
 
In groep 3B komt Bjorn Visschers stagelopen, hij volgt de opleiding tot onderwijsassistent. Hij zal twee dagen per 
week aanwezig zijn. We wensen beiden heel veel plezier in de groepen 3.  
 
Tot aan de herfstvakantie zullen we op de middagen onder andere werken aan het thema “Ik en mijn familie”.  
Om elkaar nog beter te leren kennen en daardoor de groepsband versterken gaan de kinderen een soort 
“spreekbeurt” houden over zichzelf.  
 
Op maandag 31 augustus krijgen ze de “doos van ikke” mee naar huis. In deze doos zit een brief met verdere uitleg 
en een aantal werkbladen die de kinderen met u gaan maken. Het is de bedoeling dat de kinderen deze dozen ge-
vuld mee naar school brengen in de week van 14 september.  
Vanaf die datum gaan we ’s middags aan de slag met de “spreekbeurten”.   
Vanwege de planning van de “spreekbeurten” hebben we daarom besloten om tot aan de herfstvakantie in de mid-
dagen in de eigen groep te blijven.  
 
Na de herfstvakantie starten we met gemengd spelen/werken in de groepen. De kinderen van de groepen 3 mogen 
dan zelf kiezen in welke groep en met welke activiteit ze aan de slag gaan.   
 
De komende weken zullen ook in het teken staan van de startgesprekken. U kunt zich voor deze gesprekken in-
schrijven via onze nieuwe school-app.  
 
We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u altijd bij ons terecht.  

Meester Pieter, juf Nicole, Meester Karel en meester Bjorn 

mailto:pieter.wijnen@prodas.nl
mailto:nicole.engelen@prodas.nl


Nieuws uit de groepen 4: 

 Nieuws uit de groepen 5: 

Hallo allemaal, 
 
In deze eerste schoolweek is er natuurlijk heel veel nieuws maar nog niet veel nieuws te vertellen. 
Dit is wel de laatste nieuwsbrief die u dit schooljaar zult ontvangen. Het nieuws uit de groepen komt dit jaar voornamelijk 
via de klassenapp. In de informatiebrief die u ontvangt van groep 5 staat alle belangrijke en relevante informatie over de 
algemene gang van zaken in de groepen 5. 
We kunnen in elk geval wel bevestigen dat de sprokkeldagen (op donderdag 17 sept. en vrijdag 18 sept.) met overnachting 
zullen zijn. 

 
Verder zijn we deze week weer vol enthousiasme van start gegaan en hebben we weer een begin 
gemaakt met alle lessen van de methodes die in groep 5 voorbij komen. In het begin zijn er altijd 
kinderen die bang zijn dat ze daarbij foutjes maken, omdat ze het graag heel goed willen doen. We 
proberen ze dan ook duidelijk te maken dat foutjes maken de normaalste zaak van de wereld is. 
Daar leer je juist van. Ter illustratie laten we soms zien dat zelfs de meester of de juffen ook wel 
eens foutjes maken.  

 
Startgesprekken 
Omdat ouders nog niet op school komen in verband met de coronamaatregelen zijn we genoodzaakt om de planning van 
de startgesprekken iets anders aan te pakken. De komende tijd krijgt u via mail of de klassenapp de gelegenheid om in te 
schrijven voor de startgesprekken. 
 
Klassenouder 
Heeft u interesse om deze functie te vervullen dan is het fijn als u dit kenbaar maakt aan de betreffende leerkracht. Nog 
niet elke groep is voorzien. 
 
Tot gauw,   juf Els, juf Leanne en meester Drewich 

Vervolg nieuws uit de middenbouw 
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Een nieuw schooljaar is gestart.  
Welkom in groep 4! Er komen een heleboel nieuwe dingen op ons pad. Om te beginnen 
hebben we nieuwe kinderen in de klas gekregen. In groep 4a is Tijn en in groep 4b 
is Enzo erbij gekomen.  
Ook juf Marga is dit jaar voor het eerst nieuw op onze school.  
Op donderdag 3 september komt stage-juf Robin in groep 4a. Wij wensen jullie allemaal een 
hele fijne tijd op onze Mariaschool! 

Jullie gaan natuurlijk ook allemaal nieuwe dingen leren in groep 4! Het rekenen en schrijven 
gaan verder, waar jullie in groep 3 zijn gestopt. Het lezen gaat wel veranderen.  
In plaats van Lijn 3, gaan we nu spelling, taal(Staal), Estafette en Nieuwsbegrip doen. In het 
begin zullen jullie denken: oei, oei, dat kan ik niet. Maar de juffen gaan alles stapje voor 
stapje uitleggen en voordoen. Over een paar weken zullen jullie dan zeggen: "Juf nu kan ik 
het wel alleen".   

Donderdag 3 september gaan jullie beginnen met Tutor-lezen. Samen met een maatje uit 
een hogere groep gaan jullie lezen en leesspelletjes doen. Op maandag 7 september gaan 
we beginnen aan het Blink- project: "Ik en mijn familie". We gaan kijken naar vroeger. Toen 
jij nog klein was, maar ook naar de tijd dat jullie papa’s en mama’s klein waren en naar de 
tijd toen jullie opa’s en oma’s klein waren. Zou er veel veranderd zijn? We gaan het allemaal 
ontdekken.   

Alle juffen van de groepen 4 hebben er zin in. Samen gaan we er een leuk, maar vooral 
gezellig schooljaar van maken.  

Veel plezier in groep 4! 
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Nieuws uit groep 6: 

Het nieuwe schooljaar is weer gestart en wat fijn om alle kinderen weer te zien!  
We hebben een fijne eerste week gehad waarin we elkaar weer beter hebben leren kennen en veel informatie over het  
nieuwe schooljaar verteld is. We zullen dit schooljaar ook regelmatig samenwerken met beide groepen 6, daarom  
hebben de kinderen deze week ook met elkaar kennisgemaakt door middel van een spel.  

 
Onze eerste activiteit van dit schooljaar staat gepland op 8 en 9 september.  
Deze dagen gaan we naar het Prehistorisch dorp en gaan we een dag en nacht ervaren in de 
prehistorie. De komende week zullen we in de klas aan de slag gaan met de voorbereiding om 
alvast in de goede sfeer te komen. Denken jullie ook nog aan jullie prehistorische outfit?   
 
Wij hebben er heel veel zin in, hopelijk jullie ook!   
 

 

Nieuws uit groep 7: 

Het nieuwe schooljaar is gestart en we hopen dat iedereen er weer met frisse energie tegenaan gaat! Wij hebben er in ieder 
geval heel veel zin in om er samen met jullie een geweldig jaar van te maken! We hopen dat ieder een fijne vakantie heeft 
gehad en ook weer zin heeft om naar school te gaan. 
 
Allereerst willen we in groep 7a Tessa van harte welkom heten. In groep 7b komt Quan Minh ons vergezellen. We wensen 
jullie hele fijne, gezellige en vooral ook leerzame jaren toe op de Mariaschool. Fijn dat jullie bij ons komen en we gaan er sa-
men wat moois van maken! Heel veel plezier gewenst, ook aan jullie ouders! 
 
Wat staat er de komende weken op het programma? 
Taal: we starten met het thema GELUK. We kijken naar begrippen die met geluk te maken hebben en maken zelf een gedicht 
over geluk.  
Rekenen: het eerste blok gaat over het verkennen van getallen tot 100.000. Het thema is bioscoop. Klinkt goed en we zijn 
natuurlijk benieuwd wie er in de vakantie naar de bios is geweest! 
We starten op met de gouden weken om elkaar beter te leren kennen en te werken aan het groepsgevoel. We zullen hier-
voor regelmatig met de twee groepen samen activiteiten ondernemen. 
Startgesprekken: hiervoor wordt u uitgenodigd door de leerkracht om op school te komen. Inschrijven kan via de schoolapp.  
Vrijdag 18 september krijgen we bezoek van een schrijver op school voor onze groepen. Dit jaar komt schrijver Hans Kuijper 
bij ons. 
Maandag 21 september is er voor de ouders een ouderavond over Corepower: deze training gaan de kinderen van de groe-
pen 7 op school volgen o.l.v. Baud. Hij is trainer rots en water/stevig staan. De ouderavond is van 19.30-20.30 uur bij ons op 
school. Dit is onder voorbehoud, u hoort er meer van, maar noteert u het al vast in uw agenda. 
Sprokkeldagen: we gaan woensdag en donderdag 23 en 24 september met de fiets naar Liessel. Zorgen jullie er a.u.b. voor 
dat de fietsen in orde zijn? Dat zou ontzettend fijn zijn! Verdere info over tijden/bagage/poets volgt z.s.m. via de mail/app. 
Woensdag kunnen de spullen tussen 8.30 en 9.00 uur op school gebracht worden. Ook de kinderen 
komen die tijd naar school. Donderdag om 12.15 zijn de kinderen terug op school en zijn ze die mid-
dag vrij. 
Stagiaires: op dinsdag komt meester Tom in groep 7a. Hij volgt de opleiding op de Kempel. Op don-
derdag en vrijdag is juf Melissa in groep 7b. Zij volgt de opleiding tot onderwijsassistente. 
Donderdag 1 oktober is er een voorlichting van Halt over online veiligheid onder schooltijd voor de kinderen. 
 
We zoeken voor elke groep nog een klassenouder (m/v). Wie heeft hier zin in? Wie vindt het leuk om ons te helpen met het 
regelen van vervoer bij uitstapjes? Wie denkt: dat is een 'supertaak' voor mij? Meld je dan aan bij één van de leerkrachten van 
uw zoon of dochter! Wij zijn er heel blij mee als jullie ons komen helpen dit jaar, dus schroom niet. 
Bij meerdere aanmeldingen zullen we even bekijken wat kan. 
  
Rest ons iedereen een heel fijn schooljaar toe te wensen. 
Mochten er dingen niet duidelijk zijn, of u heeft vragen? Wij hopen dat u naar ons toe komt/contact met ons opneemt mocht 
dit het geval zijn. Onze 'deur' staat altijd open! 
We gaan er een super jaar van maken en hopen op een prettige samenwerking. 
 
Heel veel groeten, De juffen van groep 7: Rian A, Daniëlle, Yvonne en Hanneke. 

Nieuws uit de bovenbouw 



 

 

Nieuws uit groep 8: 

 

Vervolg nieuws uit de bovenbouw 
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We hebben een fijne start gemaakt in groep 8! Wat fijn om iedereen weer te zien. We hebben lekker bij kun-
nen praten over de vakantie, regels en afspraken gemaakt en ook al hard gewerkt! De komende tijd gaan de 
kinderen aan de slag met huiswerk, het beroepenproject en nog een heleboel andere zaken. Alles zal uitge-
legd worden en stap voor stap gaan we verder.  
 
De startgesprekken zullen vanaf volgende week plaatsvinden. Het is de bedoeling dat de kinderen bij het ge-
sprek aanwezig zijn. Inschrijven voor de gesprekken gaat via de app en is dus digitaal. De kinderen hebben 
allemaal een blad mee naar huis gekregen die zij nodig hebben voor het startgesprek. Dit blad gaat over wat 
zij graag willen leren in het nieuwe (en tevens laatste!) jaar en wat de eventuele verwachtingen zijn.  
 
Onze groep is nog op zoek naar 2 klassenouders voor dit schooljaar. Heeft u interesse? Graag even een  
bericht naar mij!  
 
Belangrijke data:  

Woensdag 16 september 
Informatie groep 8 LWOO- en PrO-leerlingen 

Woensdag 23 en donderdag 24 september 
Sprokkeldagen 

Dinsdag 29 september 
Algemene informatieavond VO Someren  

Donderdag 8 oktober  
Algemene informatieavond VO Asten  

 
 
Groeten, 
 
Meester Mike 



 

Van de verkeersouders 

We hebben op woensdag 2 september met 
de kleuters het oversteekproject . 
  
In de omgeving van de Mariaschool, op de 

Laan ten Rode,  gaan de kleuters op woens-

dag 2 september met verkeersbrigadiers oe-

fenen bij het zebrapad om over te steken. 

Tijdens een kringgesprek worden de kinderen 

al  voorbereid met het doel om de kinderen 

te leren hoe ze moeten oversteken bij ver-

keersbrigadiers. Afspraken en handelingen - 

Bij de stoeprand wachten achter het bordje 

van de brigadiers. - Pas oversteken als de 

verkeersbrigadiers dit aangeven: “Klaar…

over”.  - Tussen de verkeersbrigadiers lopend 

en rustig oversteken. - Aan de overkant ver-

der lopen op de stoep. 

De laatste nieuwsbrief in deze vorm.  

 

Het schoolnieuws kunt u voortaan op onze schoolapp lezen.  Download deze dus snel en 

meld u aan! 

 

Zo blijft u op de hoogte van de laatste nieuwtjes van de Mariaschool. 

 

 

ANWB Streetwise 

 

Op 27 en 28 oktober  a.s. komt er een spannend ver-
keersprogramma bij ons op school.  
ANWB Streetwise leert alle kinderen van de basis-
school door het oefenen met praktijksituaties beter 
om te gaan met het huidige verkeer.  

 

Meer informatie volgt binnenkort op de schoolapp. 

Dit was dan... 
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