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Agenda
Dinsdag 13 september
· 20.15 uur OR vergadering

Woensdag 14 september
· Juffen- en menerendag 

Donderdag 22 september
· 15.00 uur teamvergadering
·  19.00 uur informatieavond VO  

voor groep 8

Maandag 26 t/m vrijdag 30 september
· Week tegen het Pesten

Donderdag 29 september
· Nieuwsbrief 2 verschijnt 

Woensdag 5 oktober
· SKOT-studiedag
· Leerlingen vrij 

Woensdag 15 februari
· Groep 1 vrij

Vrijdag 17 februari
·  Groep 1 welkom op school  

(carnaval)

Woensdag 19 april
· Groep 1 vrij

Vrijdag 21 april
·  Groep 1 welkom op school  

(Koningsspelen)

Zondag 11 juni
· 1e Heilige Communie

Dinsdag 18 juli
·  Schoonmaakavond met aansluitend 

gezellig samenzijn

Donderdag 20 juli om 14.00 uur
 ·  Start zomervakantie

Beste ouders en kinderen,
Maandag 29 augustus zijn we weer begonnen aan het nieuwe schooljaar. Wat fijn dat 
zoveel ouders bij de inloop waren. Eindelijk kon het weer!
Aan het begin van het schooljaar besteden we tijdens de Gouden Weken veel aandacht 
aan de groepsvorming, zodat we hier de rest van het schooljaar plezier van hebben. We 
wensen alle kinderen een gezellig schooljaar toe. Ook de nieuwe kinderen die na de 
zomervakantie bij ons op school zijn gekomen, willen we graag van harte welkom heten 
en een leuke tijd bij ons op school wensen. Verder vindt u in deze Nieuwsbrief weer 
de nodige informatie voor de komende periode en aandachtspunten die voor het hele 
schooljaar gelden. 

Vervanging Nardy Bernds en Marit Beldhuis
Zoals u weet is juf Nardy nog met ziekteverlof. Op de maandag in groep 7-8 wordt zij 
vervangen door meneer Rik Kriekjes. Na de zomervakantie is juf Marit met zwanger-
schapsverlof gegaan. Zij wordt vervangen door juf Larissa Lozeman. Hieronder stellen zij 
zich voor:

Hallo, ik zal mij even voorstellen. Ik ben Rik Kriekjes, 22 jaar en 
kom uit het mooie Vroomshoop. Ik ben samen met mijn vrien-
din Nienke en begin volgend jaar verwachten wij ons eerste 
kindje. Inmiddels ben ik afgestudeerd aan de Katholieke PABO 
Zwolle en kom voorlopig het team versterken van de Maria-
school op maandag in groep 7-8. In mijn dagelijks leven ben ik 
druk met verschillende hobby’s. Ik houd van voetballen, speel 
muziek bij de plaatselijke muziekvereniging en maak onderdeel 
uit van ‘De Doppe’, de carnavalsvereniging die elk jaar zorgt 
voor een geslaagde carnavalsoptocht. Ik heb ontzettend veel zin 
om aan de slag te gaan op de Mariaschool!

Graag wil ik mij aan jullie voorstellen. Mijn naam is Larissa Lozeman. 
Ik ben 22 jaar en woon in Almelo. Dit schooljaar ben ik werkzaam als 
onderwijsassistent op de Mariaschool in Wierden. Ik vervang de onder-
wijsassistent in groep 7/8. 
Naast mijn werk als onderwijsassistent volg ik de opleiding Pabo deel-
tijd in Deventer. Dit houdt in dat ik 2 dagen (dinsdag en donderdag) 
werkzaam ben als onderwijsassistent op de Mariaschool en 1 dag 
naar school ga op Saxion in Deventer.
Als onderwijsassistent ondersteun ik de leerkracht in de klas. Graag be-
geleid ik de leerlingen tijdens hun ontwikkeling op school, zodat ze het beste uit zichzelf 
naar boven kunnen halen. Ik heb er super veel zin in en ik hoop veel te leren.

Openingsviering
Op maandag 5 september hebben we met alle groepen in het Trefpunt de openingsvie-
ring van het nieuwe schooljaar gehouden. Het thema van de viering was: “Samen is het 
leuker!”. Het was een sfeervolle viering, waarin we met elkaar gezongen en gebeden 
hebben en geluisterd naar verhalen hoe je samen verder kunt komen. We hopen dat we 
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dit schooljaar ook op de Mariaschool er voor kunnen zorgen dat 
iedereen een ander verder wil helpen en dat we goed kunnen 
samenwerken. 

Gouden Weken
De eerste weken van het nieuwe schooljaar besteden we tij-
dens de Gouden Weken in alle groepen speciaal aandacht aan 
groepsvormende activiteiten. Er wordt extra tijd ingeruimd om 
activiteiten voor de groepsvorming tussen kinderen onderling en 
de leerkracht(en) uit te voeren. De afsluiting van deze groeps-
vormende activiteiten vindt plaats op woensdag 14 september 
tijdens de juffen- en menerendag.

Juffen- en menerendag
Als afsluiting van de groepsvormende activiteiten zal weer de 
juffen- en menerendag gehouden worden, omdat dit een mooi 
moment is om de saamhorigheid in de groepen nog eens te bena-
drukken. U krijgt via Klasbord informatie over de invulling van 
deze ochtend.

Informatieavond VO groep 8
Op donderdag 22 september zal er voor de ouders van groep 8 
een informatieavond over het voortgezet onderwijs plaats vin-
den. De betrokken ouders krijgen hiervoor een uitnodiging.

Gebruik ingangen
Om de rust in de school zoveel mogelijk te bewaren, komt er een 
kleine wijziging in de afspraken die vermeld staan in de informa-
tiegids. De leerlingen van de groepen 1, 4 en 5 maken gebruik van 
de hoofdingang. De leerlingen van de groepen 2 en 3 gebruiken 
de oude ingang en de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 gebrui-
ken de achteringang.

Hulpouders voor het nieuwe schooljaar.
Wij hopen aankomend schooljaar weer gebruik te maken van 
hulpouders bij verschillende activiteiten. Daarom willen wij graag 
weer een beroep doen op ouders die tijd en zin hebben om op 
school te helpen. Maar ook de hulp van opa’s of oma’s wordt zeer 
gewaardeerd. Vorige week heeft uw kind het opgaveformulier 
mee naar huis gekregen. Wellicht kunt u een activiteit vinden, 
waarbij u zou willen helpen. Wanneer u het opgaveformulier nog 
niet ingeleverd heeft, wilt u dat dan deze week doen? Wanneer u 
zich heeft opgegeven, dan wordt u persoonlijk benaderd door de 
leerkrachten of door leden van de Ouderraad.

Telefoonbriefjes
Vorige week zijn de telefoonbriefjes uitgedeeld, waarop u de hui-
dige mobiele nummers van de ouders/verzorgers kunt aangeven. 
Ook kunt u aangeven welke nummers wij kunnen bellen in geval 
van ziekte of een ongelukje. U kunt hierbij denken aan grootou-
ders, oppas, buurvrouw of een nummer van uw werk. Mocht  
u een nieuw telefoonnummer hebben of verhuisd zijn, wilt u  
dat dan vermelden op het briefje of een mail sturen naar  
hienkejannink@skot.nl. Dan kunnen wij dit aanpassen in de  
leerlingenadministratie. Wilt u ervoor zorgen dat we van elk  
kind dit briefje zo spoedig mogelijk terugkrijgen? 

Rapporten
Aan het eind van het vorige schooljaar hebben de leerling een 
rapport gekregen. Veel leerlingen hebben het rapport al weer 
ingeleverd. Als u nog rapporten thuis heeft, wilt u die dan zo 
spoedig mogelijk inleveren? Op deze manier voorkomen we dat 
er rapporten kwijt raken.

Schoonmaakavond
Op dinsdag 18 juli houden wij een schoonmaakavond. Samen met 
alle ouders maken we vanaf 19.00 uur alle lokalen, materialen en 
gezamenlijke ruimtes schoon. Aansluitend hebben we een gezel-
lig samenzijn met een hapje en een drankje. Dus noteert u deze 
datum alvast in uw agenda!

Aandachtspunten voor het nieuwe schooljaar:

Filmen op school:
Het is in verband met de privacy van leerlingen niet toegestaan 
door ouders op school in klassen te filmen (zoals bijvoorbeeld bij 
een kijkochtend, eerste schooldag of verjaardag). Fotograferen 
is bij een dergelijke gelegenheid wel mogelijk. Bij Klassenwerk of 
gelijksoortige activiteiten is het toegestaan om met uw mobiele 
telefoon te filmen, mits het de voortgang niet verstoort. Deze 
opnames mogen gemaakt worden voor eigen gebruik, maar wij 
verzoeken u met klem om deze opnames niet te delen in app-
groepen of op sociale media in verband met de wet op de privacy.

Gebruik mobiele telefoons:
Zoals in de informatiegids vermeld staat, is het niet toegestaan 
voor leerlingen om op school gebruik te maken van een mobiele 
telefoon. Wanneer kinderen een telefoon mee nemen naar 
school, dan zijn ze verplicht deze voor aanvang van de lessen bij 
de leerkracht in bewaring te geven. Na schooltijd kunnen ze deze 
bij de leerkracht ophalen, waarna ze buiten het schoolterrein 
weer gebruikt mogen worden. 

Gezond eten en drinken: 
Als school hechten we veel waarde aan gezonde voeding. We 
hebben hiervoor ook uw aandacht gevraagd in de informatiegids. 
De schoolregel die geldt voor de groepen 1 t/m 8: In de pauzes 
eten we een gezonde boterham en/of fruit en drinken uit een be-
ker. Wij verzoeken u vriendelijk om hier rekening mee te houden 
en uw kind gezond eten en drinken mee te geven. In alle groepen 
wordt het afval gescheiden. Wij willen hiermee de kinderen al op 
jonge leeftijd laten bijdragen aan een beter milieu.

Verjaardag vieren in de klas:
De verjaardag vieren op school is natuurlijk één van de hoogte-
punten voor een jarig kind. Met name in de onderbouwgroepen 
wordt hier uitgebreid aandacht aan besteed. In de groepen 1 en 
2 mogen de ouders hier bij aanwezig zijn. De leerlingen krijgen 
een verjaardagskaart, waarmee de jongste kinderen langs de 
leerkrachten mogen gaan. Hierbij kan eventueel een traktatie 
voor de leerkrachten meegenomen worden, maar dit is zeker niet 
noodzakelijk.
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Fietsen en de fi etsenstalling:
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 zett en hun fi ets in de stalling 
aan de Bongerd. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 lopen met 
hun fi ets over het plein en zett en hun fi ets in de stalling achter de 
school. 

Rookverbod:
Met ingang van 1 augustus 2020 is het een wett elijke verplichti ng 
dat basisscholen rookvrij zijn. We vragen u daarom ook om niet 
te roken op het plein of wanneer u staat te wachten aan het hek. 
Wanneer u helpt bij buitenschoolse acti viteiten, zoals meerijden 
naar een excursie of voorstelling, is het ook niet toegestaan om te 
roken, ook niet buiten het zicht van de kinderen.

Kinderkerk
Op zondag 11 september om 10.00 uur is er Kinderkerk in de Sint 
Jan de Doperkerk. Het gaat over Nati onale Ziekendag en geen 
kind zonder vriendje! Samen gaan we kijken, luisteren, zingen en 
knutselen. Graag tot dan. Werkgroep Kinderkerk

Gezinsviering
Op zaterdag 24 september in de Vredesweek is er om 18.30 uur 
een WoCo gezinsviering met kinderkoor DoReMi met als thema: 
“Wanneer ben je rijk?”. We gaan zingen, luisteren en met elkaar 
hierover praten.
Tot dan!   Werkgroep gezinsviering

Kinderkoor DoReMi
Het kinderkoor DoReMi zoekt dringend nieuwe leden! 
De eerste repeti ti e van DoReMi dit schooljaar is op donderdag 
8 september van 14.45 – 15.30 uur in de pastorie. Kom jij ook 
gezellig meezingen?

Jong Sint Jan
Op vrijdag 7 oktober is er weer Jong Sint Jan voor de leerlingen 
van de groepen 4 t/m 8. Noteer vast de datum; in de volgende 
Nieuwsbrief volgt meer informati e.

Kidsfesti val Harmonie
Op zaterdag 24 september organiseert Harmonie Wierden op het 
Lageveld een kidsfesti val. Er zullen de hele middag allerlei muzi-
kale optredens worden verzorgd door de verschillende onderde-
len van de vereniging. Om het kidsfesti val af te trappen is er een 
kleurplaat ontworpen voor een kleurwedstrijd, die digitaal op te 
vragen is via www.harmoniewierden.nl.
Harmonie Wierden wil met haar optredens en het kidsfesti val 
een ongedwongen festi valsfeer neerzett en. Neem daarom gerust 
een picknickkleed, strandstoeltje en koelbox met versnaperingen 
mee. Harmonie Wierden hoopt ontzett end veel mensen te mo-
gen verwelkomen ti jdens deze afwisselende middag.


