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Agenda
Zondag 2 oktober
· Juf Jeanine jarig

Maandag 3 oktober
· Opening Kinderboekenweek
· Oud papiercontainer bij school

Dinsdag 4 oktober
· 8.30-9.00 uur Kleedjesmarkt 

Woensdag 5 oktober
· Dag van de Leraar
· Studiedag SKOT
· Alle leerlingen vrij

Donderdag 6 oktober
· Maatjeslezen

Vrijdag 7 oktober
· Burgemeestersontbijt groep 7-8

Maandag 10 oktober
· 15.00 uur teamvergadering

Dinsdag 11 oktober
· 20.15 uur OR vergadering

Woensdag 12 oktober
· Voorleesmarkt
· 13.00 handbaltoernooi groep 7-8

Donderdag 13 oktober 
· 10.30 uur voorleeswedstrijd

17 t/m 21 oktober
· Herfstvakantie

Dinsdag 25 oktober
· 20.00 uur MR vergadering

Donderdag 27 oktober
· Nieuwsbrief 3

 Zaterdag 11 februari
· Heilig Vormsel

    Woensdag 22 maart
 · Studieochtend  
   · Alle leerlingen vrij

Geachte ouders en kinderen,
Na een goede start in alle groepen, besteden we deze week in alle klassen aandacht aan 
de Week tegen Pesten, want pesten willen we absoluut niet hebben op de Mariaschool. 
Op maandag 3 oktober is de opening van de Kinderboekenweek. Tijdens de Kinder-
boekenweek zal er extra veel aandacht zijn voor (voor)lezen in alle groepen, waarbij het 
thema “Gi-ga-Groen” centraal zal staan. Vanaf 17 oktober gaan we dan al weer genieten 
van de herfstvakantie.

Nationaal Programma Onderwijs 
Evenals vorig schooljaar is er ook dit schooljaar door de overheid extra geld beschikbaar 
gesteld voor het onderwijs. Het team heeft een plan gemaakt voor de besteding van dit 
geld, wat binnenkort besproken wordt met de MR.
Door dit geld is het ook dit schooljaar mogelijk om met 6 groepen te werken en een 
onderwijsassistent in te zetten in de onderbouwgroepen. Daarnaast worden er nog 
materialen aangeschaft op het gebied van techniek, bewegend leren en rekenen.
Ook wordt er muziekles gegeven door een vakleerkracht muziek in de groepen 3 t/m 8. 
Tot slot investeren we een klein deel in de pilot met onze schoolhond Ollie, die nog een 
jaartje op de Mariaschool mag blijven.

Schoolhond Ollie
Samen met de Gemeente Wierden hebben we bekeken of schoolhond Ollie weer een 
jaar ingezet kan worden bij ons op school. De resultaten waren veelbelovend en we 
merken aan de kinderen dat Ollie erg gewaardeerd wordt. We zijn blij jullie te kunnen 
vertellen dat Ollie na de herfstvakantie weer wekelijks op school te vinden is met zijn 
begeleider Liselore Kok.

Toestemmingsverklaring 
In het kader van de AVG-wetgeving is het noodzakelijk dat ouders toestemming geven 
voor het gebruik en delen van persoonsgegevens van hun kind(eren). Om deze reden 
krijgen alle nieuwe leerlingen een brief mee waarop u uw toestemming kunt aangeven. 
Voor de andere leerlingen geldt dat wij aankomend schooljaar met dezelfde toestem-
mingsgegevens gaan werken als afgelopen schooljaar, tenzij u hier aanpassingen in wilt. 
Wanneer dit het geval is, dan kunt u dit mailen naar hienkejannink@skot.nl. Ook voor 
vragen over de AVG kunt u mailen naar dit adres. 

Week tegen Pesten
Van 26 t/m 30 september doen wij mee met de landelijke Week tegen Pesten. 
Het thema van dit jaar is: “Grapje! Moet kunnen toch?!”  
Tijdens deze week zullen er in alle groepen activiteiten gedaan worden die passen bij dit 
thema en maken we pesten bespreekbaar. We willen er samen voor zorgen dat er voor 
pesters geen ruimte is op de Mariaschool. Wij willen dat de school voor iedereen een 
veilige en fijne plek is! 
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Scholing
Dit schooljaar is er ook weer veel aandacht voor scholing. Op 
woensdag 5 oktober is er een studiedag op het gebied van taal/
lezen voor al het onderwijzend personeel van SKOT. De leerlingen 
zijn dus vrij op deze dag. 
Op maandag 7 november, St. Maartensmarkt, zijn de leerlingen 
vrij, maar hebben de leerkrachten teamscholing onder leiding 
van Brenda Kokje van Bureau Meesterschap. Het team gaat dit 
schooljaar bezig met de vernieuwing van het begrijpend leeson-
derwijs. Op woensdag 22 maart zijn de leerlingen ook vrij, omdat 
op die datum de volgende studieochtend gepland staat.
Conneke Holleboom is begonnen met de tweejarige Master of 
Educational Leadership. Hiervoor volgt ze 1x per 14 dagen op 
donderdag colleges op Saxion in Deventer. Op die dagen zal ze 
dus niet aanwezig zijn op school, maar wel (beperkt) bereikbaar 
via de mail.

Coronatesten
Op dit moment is er geen verplichting of advies om wekelijks te 
testen op corona. Zolang er niets verandert in dit beleid van de 
overheid, zullen wij niet structureel testen meegeven aan leer-
lingen. Uw kind kan vragen aan de leerkracht om testen, als u uit 
voorzorg uw kind wel wilt testen thuis.

Oortjes
Voor de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 zijn oortjes aange-
schaft voor het werken met de chromebooks. Ieder kind heeft zijn 
eigen setje in een doosje, dat bewaard wordt door de leerkracht. 
We hopen dat de leerlingen zuinig zijn op deze nieuwe materia-
len. Bij beschadiging door onzorgvuldig gebruik, moet er € 2,50 
betaald worden voor nieuwe oortjes.

Stagiaires
Er zijn dit schooljaar ook weer enkele stagiaires 
op de Mariaschool. Hierbij stellen ze zich voor:

Mijn naam is Marit Sleumer, Ik ben 17 jaar oud 
en ik woon in Wierden. Ik doe de opleiding on-
derwijsassistent 2de jaar. In mijn vrije tijd rijd ik 
graag paard en speel ik dwarsfluit bij Harmonie 
Sint-Jan. Ik vind het superleuk dat ik hier mag 
stagelopen in groep 4-5.

Hallo, ik wil mij graag even voorstellen. Mijn naam is Shanna 
Jansen. Ik ben 18 jaar oud en woon in Nijverdal. Ik doe de oplei-
ding onderwijsassistente op Landstede in Raalte. Ik zit nu in mijn 
laatste jaar van deze opleiding. Ik kom het eerste halve jaar op 
donderdag en vrijdag stagelopen en het 
laatste halve jaar komt de woensdag 
er nog bij.  Dit ga ik doen in groep 1 en 
groep 4-5. In mijn vrije tijd doe ik aan 
acrobatische gymnastiek en werk ik ook 
nog in een kledingwinkel. Waar ik dit 
jaar vooral mee bezig zal zijn, zijn de 
examens en natuurlijk het ondersteunen 
van de leerkracht. Ook hoop ik hier veel 
te leren en mijn opleiding af te sluiten 
met een positief resultaat!

Kinderboekenweek op de Mariaschool.
Zoals elk jaar zullen we ook dit keer weer diverse activiteiten or-
ganiseren tijdens de Kinderboekenweek. Op maandag 3 oktober 
wordt de Kinderboekenweek geopend met alle kinderen. Het 
thema dit jaar is “Gi-ga-groen”. Er zal in deze week veel (voor)ge-
lezen worden. Natuurlijk hebben we ook weer de kleedjesmarkt, 
het maatjeslezen en dit jaar ook een Voorleesmarkt.  Ook zullen 
de groepen 2 t/m 8 een “groene” excursie maken naar de Sal-
landse Heuvelrug. Uitgebreide informatie over de verschillende 
activiteiten kunt u lezen in het Klasbordbericht dat u deze week 
ontvangen heeft. 

Voorleeswedstrijd op de Mariaschool.
Op donderdag 13 oktober houden we op school weer de voor-
leeswedstrijd. De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 gaan kijken 
en luisteren naar klasgenoten. De voorleeskampioen mag begin 
volgend jaar meedoen aan de voorleeswedstrijd met alle andere 
Wierdense basisscholen.

Parkeren  
Wij vinden het van groot belang dat er een veilige situatie rond 
school is bij het halen en brengen van de leerlingen. Gelukkig 
hebben we de beschikking over een ruime parkeerplaats met 
veel vakken voor de school, zodat u niet uw kind(eren) op straat 
hoeft te laten in- en uitstappen. We willen u dan ook nogmaals 
dringend verzoeken om gebruik te maken van deze parkeervak-
ken of de vakken aan de Bongerd naast Engberts en Olthuis. De 
parkeervakken voor de Drukkerij en de zonnestudio zijn privéter-
rein en het is dus niet toegestaan om daar uw auto te parkeren, 
ook niet voor de korte tijd om uw kind(eren) af te zetten. Omdat 
er de laatste tijd weer regelmatig onveilige situaties zijn, gaat de 
politie extra controles uitvoeren. Mochten de klachten over het in 
en uit laten stappen van uw kind(eren) op straat of het parkeren 
op de stoep niet verminderen, dan zal de politie gaan bekeuren.

Opbouw van de feesttent aan de Bongerd. 
Op vrijdag 28 oktober zal er worden begonnen met de bouw van 
de feesttent aan de Bongerd voor de festiviteiten van St. Maar-
ten. Dit heeft natuurlijk ook gevolgen voor de verkeerssituatie bij 
school. Vanaf woensdag 26 oktober zal de grote parkeerplaats 
afgesloten worden en begin november ook de parkeerplaatsen 
naast Engberts en Olthuis. De Bongerd blijft open voor doorgaand 
verkeer, maar er zal wel enige overlast zijn.
De opbouwwerkzaamheden zullen niet plaatsvinden tijdens het 
begin en het eind van de schooltijden, zodat er geen onveilige 
situaties zullen ontstaan.
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 krijgen op vrijdag 4 novem-
ber een patatbon van de organisatie als dank voor de samenwer-
king met school. De leerlingen gaan onder schooltijd met hun 
leerkracht de bon inwisselen in de tent.

Jong Sint Jan
Op vrijdag 7 oktober is er weer Jong Sint Jan voor jongens en 
meisjes van de groepen 4 t/m 7. Deze avond gaan we een speci-
ale kennismakingsbingo doen en we gaan creatief bezig voor Hal-
loween. Het is van 19.00-20.30 uur in de Pastorie en kost € 1,50.
Graag vóór woensdag 5 oktober opgeven per e-mail:  
jongsintjan@hotmail.com (mondeling of per tel.: Secr. St. Jan de 
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Doper 0546-571217 openingsti jden in de St. Jansklok)
Wij hebben er weer veel zin in! Jij ook? Neem gerust je vriendje 
of vriendinnetje mee.

Kinderkerk
Op zondag 9 oktober om 10.00 uur is er Kinderkerk in de St. Jan 
de Doperkerk voor alle kinderen met hun ouders, opa’s en oma’s 
en wie maar mee wil doen. We gaan samen vieren met mooie 
verhalen, liedjes, bidden, kaarsjes aansteken en knutselen.
Het thema is “dierendag”, dus neem je liefste dierenknuff el mee. 
En natuurlijk de kleurplaat die op school uitgedeeld wordt in de 
groepen 1, 2 en 3. Voor iedereen is er prijs, maar de winnaars 
krijgen een speciale verrassing! Komen jullie ook?


