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Agenda

Dinsdag 22 november
·  20.15 uur OR vergadering

Donderdag 24 november
·  15.00 uur OB-vergadering

Dinsdag 29 november
·  15.00 uur BB-vergadering

Maandag 5 december
·  Sinterklaasfeest

Donderdag 8 december
·  Meneer Dennis jarig
·  Nieuwsbrief 5 

Dinsdag 20 juni
·  Schoolfotograaf 

Beste ouders en kinderen,
Vorige week hebben we meegedaan aan het Nationaal Schoolontbijt. Het was gezellig 
om met elkaar te eten en zo de dag gezond te beginnen. Ook hebben veel ouders vorige 
week genoten van het Klassenwerk. Ondertussen is Sinterklaas weer aangekomen in  
Nederland en kijken de kinderen al uit naar het feest op 5 december, dat we dit jaar 
weer samen met ouders kunnen vieren.

Gezinsuitbreiding juf Marit
Op maandag 17 oktober is de derde zoon van juf Marit geboren. Hij heeft de mooie 
naam Jop gekregen. Wij wensen juf Marit, haar man Norbert en zijn grote broers Bram 
en Pim heel veel geluk samen.

Nationaal Schoolontbijt
Op donderdag 10 november hebben wij meegedaan aan het Nationaal Schoolontbijt. 
We zijn gestart met een gezond ontbijt in alle groepen. Met de kinderen is natuurlijk ook 
besproken hoe belangrijk het is om goed te ontbijten aan het begin van de dag. Wij ho-
pen door deelname aan het Nationaal Schoolontbijt, de kinderen bewust te maken van 
de noodzaak om dagelijks goed te ontbijten. Groep 8 ging deze dag een kijkje nemen op 
het voortgezet onderwijs, maar zij hadden enkele weken geleden al met de burgemees-
ter ontbeten.

Kassabonnen Kinderboekenweek
Tijdens de Kinderboekenweek konden de kassabonnen van boekhandel Reterink inge-
leverd worden op school om te sparen voor de schoolbieb. Heel veel ouders hebben dit 
gedaan, waardoor wij voor maar liefst € 154,- boeken konden uitzoeken bij Reterink. Wij 
bedanken alle (groot)ouders hartelijk voor het inleveren van de bonnen.

Vertrouwenspersoon 
De vertrouwenspersoon op school is het eerste aanspreekpunt bij meldingen en klach-
ten over omgangsvormen. De vertrouwenspersoon is er voor zowel leerlingen, ouders 
als personeel. Met ingang van dit schooljaar is juf Anouk Smit de vertrouwenspersoon 
op de Mariaschool. Binnenkort gaat zij in de groepen 4 t/m 8 praten over de functie 
van vertrouwenspersoon. Daarna krijgt u via Klasbord uitgebreide informatie over de 
vertrouwenspersoon.

Sinterklaas vieren 
Op maandag 5 december zal Sinterklaas vanaf 9.30 uur een bezoek aan onze school 
brengen. We verwelkomen hem buiten met alle kinderen van de school. Na de ont-
vangst in het Trefpunt gaan de kinderen van de groepen 1  t/m 4 verschillende activi-
teiten doen met hulp van de Pieten en een bezoek brengen aan Sinterklaas. Ouders 
kunnen, na de ontvangst in het Trefpunt waarbij jullie ook welkom zijn, een kopje koffie 
drinken in het Trefpunt. Tijdens het bezoek aan Sinterklaas in de klas mogen de ouders 
aanwezig zijn. Dit vindt plaats op de volgende tijden: 
10.00-10.25 uur groep 1 
10.25-10.50 uur groep 2-3
11.00-11.25 uur groep 3 
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11.25-11.40 uur groep 4 
Aan het einde van het programma gaan de kinderen Sinterklaas 
uitzwaaien.  
De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 hebben met hun klasgenoten 
lootjes getrokken. Zij gaan die ochtend met hun groep de surpri-
ses uitpakken en er samen een leuke ochtend van maken.
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 hoeven  geen  fruit en drin-
ken mee te nemen voor de ochtendpauze. Om 12.00 uur lunchen 
de kinderen zoals gewoonlijk in hun eigen klas. De kinderen 
nemen hiervoor wel hun eigen eten en drinken mee. ‘s Middags 
hebben alle kinderen een programma met hun eigen groep. 


