
mariaschool
wierden

Agenda
Donderdag 3 november
·  Fietscontrole 

Zaterdag 5 november
·  Jolien Smit jarig

Maandag 7 november  
·  Alle kinderen vrij 
·  Leerkrachten studiedag  

begrijpend lezen

Donderdag 10 november
·  Nationaal Schoolontbijt
·  13.45 uur Klassenwerk
·  15.00 uur teamvergadering

Maandag 14 november
·  Oud papiercontainer

Week van 14 november
·  Tussengesprekken 

Donderdag 17 november
·  Nieuwsbrief 4

Dinsdag 16 mei
·  Schoolreisje groep 1 t/m 7

Woensdag 14 t/m vrijdag 16 juni
·  Schoolkamp groep 8

Beste ouders en kinderen, 
Voor de herfstvakantie hebben we met elkaar genoten van veel (voor)leesactiviteiten 
in de Kinderboekenweek met het thema “Gi-ga-groen”. Ook zijn er excursies naar de 
Sallandse Heuvelrug geweest. Binnenkort hebben wij weer het Nationaal Schoolontbijt 
en het eerste Klassenwerk van dit schooljaar. In de week van 14 november worden de 
tussengesprekken gehouden, waarvoor de betrokken ouders een uitnodiging van de 
leerkracht ontvangen.

Kinderboekenweek 
Na een gezamenlijke opening, waarbij een “groene challenge” uitgeschreven werd, 
waren in deze week verschillende leuke activiteiten, waarbij veel aandacht voor boeken 
en (voor)lezen in alle groepen was. Door de bovenbouwgroepen werd voorgelezen aan 
de jongere leerlingen en alle leerkrachten hebben in een andere groep voorgelezen. Ook 
werd de inmiddels traditionele “kleedjesmarkt” gehouden, waarop weer veel boeken 
van eigenaar verwisselden. Tijdens de gezamenlijke afsluiting kregen de winnaars van de 
challenge een klein prijsje. Nieuw dit jaar was de voorleesmarkt, die een groot succes 
was. Hierbij willen we nogmaals de ouders, oma’s en tantes, die voorgelezen hebben, 
van harte bedanken.

Handbaltoernooi
Op woensdagmiddag 12 oktober deden een jongens- en een meisjesteam mee met het 
handbaltoernooi. Het was een gezellige middag, waarop de kinderen met veel plezier 
gespeeld hebben. Helaas vielen we dit jaar niet in de prijzen. Hierbij willen we de teams 
van harte bedanken voor hun inzet. En natuurlijk bedanken we de trainers en het  
publiek hartelijk voor de ondersteuning.

Voorleeskampioen van de Mariaschool
Donderdag 13 oktober werd de voorleeswedstrijd van onze school gehouden. Hierbij 
hebben de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 geluisterd naar de winnaars van elke 
groep. Het werd een spannende strijd tussen alle goede voorlezers. De jury besliste 
uiteindelijk dat Jivan Malihas uit groep 7 gewonnen heeft. Hij las voor uit “Het leven van 
een Loser; ff offline” van Jeff Kinney. Van harte proficiat en alvast succes gewenst met de 
voorleeswedstrijd van de bibliotheek van Wierden die in februari 2023 zal plaats vinden. 

Burgemeestersontbijt
Op vrijdag 7 oktober mochten de leerlingen van groep 7-8 naar het gemeentehuis voor 
het burgemeestersontbijt. Er werden leuke gesprekken gevoerd met de burgemeester 
en natuurlijk is ook uitgebreid gesproken over gezond ontbijten. De kinderen mochten 
ook een goed doel kiezen waar de gemeente € 250,- aan gaat schenken. De klas heeft 
gekozen voor “Only Friends Twente”, een sportclub voor kinderen met een beperking.
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Geen gebruik mobiele telefoons
Zoals in de informatiegids vermeld staat en ook in de eerste 
Nieuwsbrief gestaan heeft, is het niet toegestaan voor leerlingen 
om op school gebruik te maken van een mobiele telefoon. Wan-
neer 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. 
Het blijkt dat een aantal leerlingen (en ouders) niet op de hoogte 
zijn van deze regel. Wilt u er op toezien dat de mobiele telefoons 
thuis blijven als er geen noodzaak is om ze mee naar school te 
nemen?

Fietscontrole op donderdag 3 november
Wij hechten grote waarde aan de veiligheid als onze leerlingen 
op de fiets naar school komen. Daarom zullen op donderdag 3 
november vrijwilligers van V.V.N. op school komen om de fietsen 
van de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 te controleren. Kinderen 
die op die ochtend met de fiets naar school komen, worden in de 
gelegenheid gesteld om hun fiets te laten controleren. Naast een 
goed onderhouden fiets met goede verlichting, vergroten ook 
reflecterende hesjes de veiligheid. Deze hesjes zijn op dinsdag, 
woensdag en donderdag op te halen bij Hienke Jannink.

Week van de Mediawijsheid 
De Week van de Mediawijsheid start op vrijdag 4 november 
voor groep 7-8. In MediaMasters krijgen de kinderen een super 
spannende opdracht die ze binnen vijf dagen moeten volbrengen. 
Ze zijn daar ongeveer een uur per dag in de klas mee bezig. Daar-
naast kunnen ze extra opdrachten uitvoeren voor extra punten. 
Alle vormen van media worden ingezet. Om informatie te vinden, 
maar ook om de kinderen van de wijs te brengen. Is alles wat ze 
zien wel echt? Kunnen ze iedereen vertrouwen? Wat vertellen 
ze over zichzelf? Mediawijs word je door ervaring. Door ermee 
aan de slag te gaan, door fouten te maken en zo tot inzichten 
te komen wat de effecten van media zijn, zowel op jezelf als op 
anderen. Zo ervaar je niet alleen wat fout gaat, maar ook hoe 
leuk media kan zijn. Doorzettingsvermogen en creativiteit zorgen 
ervoor dat alle leerlingen uiteindelijk slagen voor MediaMasters 
2022 op vrijdag 11 november.

Nationaal Schoolontbijt
Op donderdag 10 november doet de Mariaschool weer mee aan 
het Nationaal Schoolontbijt. Door hieraan mee te doen, willen wij 
nogmaals benadrukken dat een gezond ontbijt belangrijk is voor 
de gezondheid en ontwikkeling van de leerlingen. Een gezond 
ontbijt is een goede start van de dag, waardoor er voldoende 
energie is om op school goed te kunnen leren. Naast het gezellig 
samen eten, wordt ook in alle groepen gesproken over het belang 
van een gezond ontbijt. De leerlingen hoeven op deze dag dus 
niet thuis te ontbijten. 

Klassenwerk
Op donderdag 10 november is er Klassenwerk vanaf 13.45 uur 
in het Trefpunt, waarbij alle groepen een kort optreden zullen 
verzorgen. De ouders van de groepen 2-3, 4-5 en 7 zijn van harte 
welkom. 

Nieuwe MR-leden
Aan het eind van het vorige schooljaar heeft Liselore Kok afscheid 
genomen als MR-lid. We bedanken haar nogmaals voor haar 
jarenlange inzet. De nieuwe leden in de MR zijn Eline Bekhuis en 
Rosanne Caarels. Hieronder stellen zij zich voor:

Mijn naam is Eline Bekhuis- Bruggeman 
en ik ben de moeder van Pim Bekhuis uit 
groep 3. Mijn dochter, Vere, zal na de 
zomervakantie starten in groep 1.  
In het dagelijks leven ben ik logopedist en 
praktijkmanager bij Logopedie Direct. Ik 
werk voornamelijk met kinderen, zowel 
in de logopediepraktijk als op diverse 
scholen.   
Ouderbetrokkenheid op scholen vind ik belangrijk. Hierdoor ont-
staat er een soort gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel tus-
sen school en ouders. We streven hetzelfde doel na: de optimale 
ontwikkeling van het kind.  
Als MR-lid hoop ik bij te kunnen dragen aan het behouden van het 
gezonde schoolklimaat en verfrissende ideeën te kunnen delen. Ik 
vind het belangrijk om als ouder een rol te kunnen spelen in het 
positief kritisch meedenken met het beleid en de besluitvorming 
binnen de school van onze kinderen. We zien elkaar vast een keer 
op het schoolplein!

Ik ben Rosanne Caarels. Moeder van 
Jip in groep 5 en Ize in groep 1. In het 
dagelijks leven werk ik als pleegzorg-
begeleider in de jeugdzorg. Sinds 
kort mag ik deelnemen aan de MR. 
Ik hoop een positieve bijdrage te 
kunnen leveren in het meedenken bij 
zaken die leven op de Mariaschool. 
Heb je vragen over of aan de MR? 
Schiet gerust Eline, Marieke of mij 
eens aan!

Energiebesparing
Zoals u weet zijn de energiekosten op het moment erg hoog. 
Dit heeft ook gevolgen voor de Mariaschool. Wij proberen de 
kosten beheersbaar te houden en zullen daarom de verwarming 
niet onnodig hoog zetten. Wilt u er daarom voor zorgen dat uw 
kind(eren) een trui of vest aantrekken naar school, als het weer 
kouder gaat worden.

Gezinsviering
Op zondag 30 oktober is er om 10.00 uur weer een WoCo gezins-
viering met diaken Legtenberg en het kinderkoor Doremi. Het 
thema is “je huis en je hart open voor Jezus”. We gaan zingen, 
luisteren en met elkaar hierover praten. We zien jullie graag. Tot 
dan!
Kinderkoor Doremi zoekt dringend nieuwe leden. De repetitie 
is op donderdag van 14.45-15.30 uur in de pastorie. Kom je ook 
gezellig meezingen?  Werkgroep gezinsviering

Jong Sint Jan
Op vrijdagavond 11 november is er weer Jong Sint Jan voor  



jongens en meisjes van groep 4 t/m 7.                                                        
Heb jij altijd al eens willen weten hoe het op de 
brandweerkazerne gaat? Kom dan op vrijdag-
avond 11 november van 19.00-20.30 uur naar de 
brandweerkazerne aan de Tulpenstraat 1. Sa-
men gaan we alles te weten komen over hoe de 
brandweermensen werken, hoe de kazerne eruit 
ziet en hoe zo’n brandweerauto er nu van dichtbij 
uitziet. De kosten zijn € 1,50. Graag vóór vrijdag 
4 november opgeven (in verband met doorgeven 
aan de kazerne) per e-mail: jongsintjan@hotmail.
com (mondeling of per tel.: Secr. St. Jan de Doper 
0546-571217 openingstijden in de St. Jansklok)
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