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Agenda
Zaterdag 2 juli
· Juf Marion jarig  

Maandag 4 juli  
· Oud papiercontainer

Maandag 4 juli t/m vrijdag 8 juli
·  Facultatieve eindgesprekken groep 

1 t/m 7

Woensdag 6 juli 
· 10.30-12.00 uur doorschuifochtend 
· Groep 8 vanaf 10.15 uur vrij
· 19.00 uur musical van groep 8 

Donderdag 7 juli
· Groep 8 om 10.30 uur op school
· Pleinfestijn groep 1 t/m 4
· Zwemfestijn groep 5 t/m 8

Zondag 10 juli
· Meneer Robert jarig

Dinsdag 12 juli
· Mariaschool’s got Talent

Woensdag 13 juli
· Groep 8 vrij 

Donderdag 14 juli 
· Laatste schooldag  
· 10.30 uur groep 8 op school 
· 11.00 uur slotviering 
·  14.00 uur start van de zomervakantie 

Maandag 29 augustus
· Start nieuwe schooljaar 

Beste ouders/verzorgers en kinderen,
Dit is de laatste Nieuwsbrief van weer een bijzonder schooljaar, waarin corona veel 
invloed had. Maar samen hebben wij ervoor gezorgd dat we geen groepen naar huis 
hoefden te sturen.
We zijn nu toe aan de laatste twee weken, waarin nog een aantal leuke activiteiten 
gepland staan. Volgende week volgen dan nog de eindgesprekken voor een aantal  
leerlingen en daarna begint op donderdag 14 juli om 14.00 uur de vakantie.
We wensen u over twee weken een fijne vakantie en zien graag de kinderen terug  
op maandag 29 augustus.

Uitslag enquête
Dit voorjaar is een tevredenheidsenquête gehouden onder de leerkrachten en de 
leerlingen van de bovenbouwgroepen. Wij zijn erg blij met de mooie scores. Door de 
leerkrachten werd een 8,5 gegeven. De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 kregen 
vragen over hoe veilig ze zich voelen op school, of er gepest wordt en of ze het naar hun 
zin hebben op school. Ook de leerlingen waren erg positief. Zij kwamen tot een 8,2 voor 
algemene tevredenheid. Met elkaar kunnen we trots zijn dat zowel de leerkrachten als 
de leerlingen de Mariaschool een erg fijne plek vinden.

Doorschuifochtend  
Op woensdag 6 juli houden we vanaf 10.30 uur onze doorschuifochtend. Dit houdt in 
dat de kinderen tot 12.15 uur in de groep van het nieuwe schooljaar met de nieuwe 
leerkracht gaan kennis maken en werken. Dit zullen ze doen in het lokaal waar de groep 
volgend schooljaar komt te zitten. Ook de kinderen die na de zomervakantie in groep 
1 gaan starten, zijn deze ochtend van harte welkom vanaf 8.30 uur. De leerlingen van 
groep 8 zijn vrij vanaf 10.15 uur. 

Afscheidsavond en musical groep 8 
Op woensdag 6 juli nemen de kinderen van groep 8 ‘s avonds afscheid. Ze laten eerst  
de musical “de Diamantroof” zien. Na de musical is er het officiële afscheid van de  
kinderen. Hierna is er een gezellige nazit voor ouders, kinderen en team met een  
hapje en een drankje.  
We willen de vele ouders die zich hebben ingezet voor decor, kleding en make up  
hartelijk bedanken.

Zwem- en Pleinfestijn
Op donderdag 7 juli houden we voor de groepen 1 t/m 4 het Pleinfestijn. Dit zal plaats-
vinden op het schoolplein. Hierbij hebben we ook hulp van ouders of oudleerlingen 
nodig. Ook oma’s en opa’s zijn van harte welkom om te helpen. Dus mocht u nog tijd 
hebben van 9.15-13.30 uur, dan graag zo spoedig mogelijk opgeven bij de leerkracht. 
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 zullen die dag naar zwembad de Kolk gaan voor 
het zwemfestijn.
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Kermis op de Bongerd
Tijdens de Wiezodagen zal er voor de school weer kermis ge-
houden worden. De Wiezoacti viteiten vinden plaats van don-
derdag 14 juli t/m zaterdag 16 juli. De dagen hiervoor zullen wij 
als school hinder ondervinden van de opbouw van de kermis. 
Vanaf het moment dat de opbouw van de kermis begint, zal de 
hoofdingang van de school gesloten blijven. De leerlingen moeten 
gebruik maken van de ingang aan de achterkant van de school. 
Alle leerlingen mogen de fi etsen achter de school in de fi etsen-
stallingen zett en. De kleuters die lopend komen, kunnen gebruik 
maken van het kleine poortje op het kleuterplein. 
Vanaf maandagmiddag 11 juli worden de leerlingen van de 
groepen 1 t/m 4 om 14.30 uur door de leerkrachten bij de 
achteringang van de school gebracht. De leerkrachten zullen de 
betreff ende dagen als klaarover bij het uitgaan van de school 
klaar staan om de kinderen te helpen oversteken.

Mariaschool’s got talent
Op dinsdag 12 juli organiseren wij Mariaschool’s got talent in het 
Trefpunt. Alle kinderen krijgen die dag de mogelijkheid om hun 
talent te laten zien. Er is een wisselbeker te verdienen voor de 
winnaars van groep 1-2, groep 3-4-5 en groep 6-7-8. We hopen er 
een gezellige dag van te maken met veel talent. Mocht uw zoon/
dochter nog mee willen doen, dan kan hij/zij zich nog opgeven bij 
de eigen leerkracht. 
De kinderen worden 12 juli gewoon om 8.30 uur in de klas ver-
wacht en zijn om 14.30 uur vrij. Als uw zoon/dochter mee doet aan 
de talentenjacht, bent u uiteraard van harte welkom om te komen 
kijken. U ontvangt dan een paar dagen van tevoren een program-
maboekje van ons, waarin u de volgorde van de acts kunt zien.

Laatste schooldag
Op donderdag 14 juli begint de school zoals gewoonlijk om 
8.30 uur voor de groepen 1 t/m 7. De leerlingen van groep 8 
mogen om 10.30 uur op school komen.  
De kinderen zullen met hun leerkracht het afsluitende program-
ma in de eigen klas volgen. Vanaf 13.50 uur nodigen we ouders, 
verzorgers, broers, zussen en andere belangstellenden uit om 
met de kinderen op de speelplaats te verzamelen om groep 8 uit 
te zwaaien, die door een erehaag de school zullen verlaten.
Om 14.00 uur worden de ploppers geknald en de serpenti nes 
gegooid en start de zomervakanti e voor de kinderen. 

Slotviering
Op donderdag 14 juli vieren wij het einde van het schooljaar 
met een slotviering. We houden deze viering gezamenlijk met 
alle kinderen in het Trefpunt om zo een mooie afsluiti ng van dit 
schooljaar te hebben.

Overdracht leerlingen
Aan het eind van het schooljaar vindt er jaarlijks een overdracht 
van de leerlingen naar de nieuwe leerkrachten plaats. Dit houdt in 
dat er zowel schrift elijk als mondeling de noodzakelijke informati e 
over de leerling gedeeld wordt met de ontvangende leerkracht.

Informati egids en kalender
Voor de zomervakanti e zal de informati egids voor het nieuwe 
schooljaar op papier aan uw kind meegegeven worden. De 
kalender kunt u in Klasbord ouderapp vinden, zodat de data 
steeds actueel zullen zijn. U kunt de agenda in Klasbord ouderapp 
koppelen aan uw outlook agenda. Hierover krijgt u voor het begin 
van het nieuwe schooljaar uitleg in een Klasbordbericht.

Gezinsviering
Op zaterdag 2 juli om 18.30 uur is er een Eucharisti eviering 
met pastor Weldam en ons kinderkoor Doremi met het thema 
“Vol vertrouwen op pad!”.
Nog een paar weken, en dan is het zomervakanti e. Wat nemen 
jullie allemaal mee in de rugzak als jullie op vakanti e gaan? Als je 
geen tandenborstel, kleren, een boek en speelgoed mee mocht 
nemen, wat zou jij dan belangrijk vinden? We gaan zingen, 
luisteren en met elkaar hierover praten. We zien jullie graag. 
Werkgroep gezinsviering

Papiercontainer  
Op maandag 4 juli zal voor de laatste keer dit schooljaar de 
papiercontainer bij school staan. De data voor de papiercontainer 
voor het nieuwe schooljaar kunt u lezen in de nieuwe informa-
ti egids en in Klasbord ouderapp. Hoewel de vergoedingsprijs 
van oud papier niet hoog is, zijn alle inkomsten welkom. Daarom 
hopen we dat u zo veel mogelijk het papier in onze container 
inlevert, zodat er toch nog een leuke opbrengst is. 
De eerste papiercontainer in het nieuwe schooljaar zal er staan 
op de eerste schooldag maandag 29 augustus. 
  
Start nieuwe schooljaar
Na de zomervakanti e gaan we in alle groepen de eerste weken 
weer groepsvormende acti viteiten organiseren. Door in die 
weken veel aandacht te besteden aan de groepsvorming, hopen 
we hier het hele schooljaar plezier van te hebben.
Op maandag 29 augustus start het nieuwe schooljaar. Wij begin-
nen die dag met een inloop voor ouders en kinderen. Dit bete-
kent dat u uw kind vanaf 8.30 uur naar de klas kunt brengen. De 
leerkracht zal u en uw kind dan welkom heten. U kunt rusti g even 
in de groep van uw kind blijven en een praatje met de leerkracht, 
andere ouders en andere kinderen maken. De inloop duurt tot 
9.00 uur. Heeft  u meerdere kinderen op school, dan kunt u in alle 
rust de verschillende groepen bezoeken.

Nieuwe schoolti jd
Zoals in een eerdere nieuwsbrief al aangegeven is, zal de school-
ti jd op woensdag komend schooljaar veranderen. Met ingang van 
31 augustus zullen alle leerlingen op woensdagmorgen tot 12.30 
uur naar school gaan.
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