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Agenda
Maandag 12 december
· 15.00 uur teamvergadering

Dinsdag 20 december
· Kerstbakjes maken groep 5 t/m 8

Woensdag 21 december 
· 17.00 uur Kerstviering 

26 december t/m 6 januari
· Kerstvakantie	 	 	

Maandag 9 januari   
· Start school
· Start Zilveren Weken
· Oud Papiercontainer 

Dinsdag 10 januari
· 20.15 uur OR vergadering

Donderdag 12 januari
· 15.00 uur teamvergadering

Maandag 16 januari
· 20.00 uur MR vergadering

Donderdag 19 januari
· 15.00 uur teamvergadering
· Nieuwsbrief 6

Beste ouders en kinderen,
Op 5 december hebben we weer genoten van een gezellig Sinterklaasfeest, dat dit jaar 
gelukkig weer samen met ouders gevierd kon worden. Nu zijn we al druk bezig, met hulp 
van de interieurcommissie, om de school in kerstsfeer te brengen. In alle groepen wor-
den	de	komende	weken	Adventsvieringen	gehouden	met	als	afsluiting	de	Kerstviering.	
Op	vrijdagmiddag	23	december	begint	dan	de	kerstvakantie.	We	hopen	dat	iedereen	
een	goede	vakantie	heeft	met	gezellige	feestdagen.	In	het	nieuwe	jaar	verwachten	wij	
alle kinderen weer op maandag 9 januari terug op school.

Terugblik op het Sinterklaasfeest
Op 5 december kregen we bezoek van Sinterklaas en zijn pieten. Eén piet moest door de 
brandweer van het dak gehaald worden, omdat hij er zelf niet meer vanaf durfde te komen. 
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 hebben samen met de ouders Sinterklaas welkom 
geheten	in	het	Trefpunt.	Daarna	waren	er	diverse	activiteiten	voor	de	kinderen	in	de	lokalen	
en de speelzaal. Elk kind kreeg persoonlijk van Sinterklaas een cadeau, waarbij vele ouders 
ook aanwezig waren. Het was een erg leuke ochtend en we willen graag iedereen bedanken 
voor de medewerking.
In	de	groepen	5	t/m	8	hadden	de	kinderen	onderling	lootjes	getrokken	en	waren	fantastische	
surprises en mooie gedichten  gemaakt. Ook in deze groepen hebben de kinderen genoten.

Stagiaires
In november is er weer een nieuwe stagiair begonnen in groep 6.  
Hierbij stelt hij zich voor:
Hallo,	ik	wil	mij	even	voorstellen,		Mijn	naam	is	Ties	Buitink.
Ik ben 17 jaar oud en woon in Wierden. Ik doe de opleiding onderwijs-
assistent	en	ben	eerstejaars	op	het	Landstede	Raalte.	In	mijn	vrije	tijd	
voetbal ik bij SVZW en werk ik bij een supermarkt.
Ik loop stage in groep 6 op maandag en dinsdag. Ik kijk er erg naar uit 
om met deze enthousiaste leuke groep mee te lopen. 

Paarse vrijdag
Op vrijdag 9 december is het Paarse Vrijdag, een dag waarop leerlingen in Nederland 
laten zien dat iedereen op school zichzelf kan zijn en niemand uitgesloten of gepest mag 
worden om wie hij of zij is of wat diegene leuk vindt om te doen. Ook wij besteden hier 
aanstaande vrijdag aandacht aan in de groepen 4 t/m 8, omdat we het centrale thema 
“het belang van jezelf zijn en te durven wat je echt graag zou willen doen” erg belangrijk 
vinden. 

Jeugdjournaal
Op dinsdag 13 december komt het Jeugdjournaal opnames maken van schoolhond Ollie.
Het	Jeugdjournaal	volgt	onze	schoolhond	al	een	tijdje	en	wil	in	een	uitzending	aandacht	
besteden aan het werken met een schoolhond. De reportage zal bestaan uit kinderen 
die	een	activiteit	met	Ollie	doen	en	daarnaast	zal	er	in	groep	7-8	gefilmd	worden.	Er	zul-
len ook wat vragen aan de begeleider van Ollie, Liselore, gesteld worden over het belang 
van	scholing	en	certificering.	Zo	gauw	als	bekend	is,	wanneer	de	reportage	uitgezonden	
wordt, krijgt u hier bericht over.
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Kerstkaarten
Zoals vermeld in de schoolkalender, is het niet toegestaan om 
op school kerstkaarten uit te delen. Mochten kinderen toch een 
kerstwens aan hun klasgenoten willen geven, dan is het wel toe-
gestaan om één mooie kaart voor de hele groep te maken. Deze 
groepskaart wordt dan door de leerkracht in het lokaal opgehan-
gen of neergezet.

Inloop
Om ouders de mogelijkheid te geven om wat meer te zien van de 
dingen waar de kinderen in de onderbouw mee bezig zijn, gaan 
we de mogelijkheid geven om in de laatste week voor iedere va-
kanti	e	uw	kind	in	groep	1	en	2	in	de	klas	te	brengen.	De	leerlingen	
van	groep	3	mogen	in	de	laatste	week	voor	de	herfstvakanti	e	en	
de	kerstvakanti	e	in	de	klas	gebracht	worden.	U	kunt	dan	samen	
met uw kind bekijken met welk thema de kinderen de afgelopen 
periode gewerkt hebben. De ouders van de groepen 1, 2 en 3 
krijgen hierover nog een bericht op Klasbord.

Kerstviering
Op woensdag 21 december wordt de Kerstviering gehouden vanaf 
17.00 uur. Hierover krijgt u nog een extra Nieuwsbrief. Op donder-
dag 19 december begint de school zoals gewoonlijk om 8.30 uur.

Ouderschapsverlof
Na	de	kerstvakanti	e	zullen	meneer	Rik	Kriekjes	in	groep	7-8	en	
meneer Robert Kreileman in groep 4-5 ouderschapsverlof gaan 
opnemen.	Dit	betekent	dat	meneer	Rik	na	de	kerstvakanti	e	zal	
stoppen met invallen op de maandag in groep 7-8. Wij bedanken 
hem hartelijk voor zijn inzet en wensen hem veel succes op de 
Sebasti	anusschool	in	Hellendoorn.
Juf Marieke Krake zal op maandag in groep 7-8 gaan invallen.
Meneer Robert zal op woensdag ouderschapsverlof gaan opne-
men	tot	de	zomervakanti	e.	Om	niet	wekelijks	3	verschillende	
leerkrachten voor de groep te hebben, zal juf Marion stoppen 
op vrijdag met lesgeven aan groep 4-5. Juf Sascha Rasch, die dit 
schooljaar	al	regelmati	g	heeft		ingevallen	in	groep	4-5	zal	tot	aan	
de	zomervakanti	e	op	woensdag	en	vrijdag	les	geven	aan	groep	

4-5. Juf Marion zal op vrijdag gaan ondersteunen in groep 2-3 en 
groep 7-8.
Onderwijsassistente	Marit	Beldhuis	zal	na	de	kerstvakanti	e	weer	
starten met werken in groep 7-8 na haar zwangerschapsverlof. 
Zij gaat op dinsdag en donderdag werken en neemt op woens-
dag	ouderschapsverlof	tot	de	zomervakanti	e.	Haar	vervangster,	
Larissa Lozeman, zal vanaf dat moment op dinsdag en donderdag 
gaan ondersteunen in groep 4-5.

Jong Sint Jan
De	ti	jd	vol	feest	en	lichtjes	komt	er	weer	aan.	Op	vrijdag	16	
december gaan we wat moois maken voor thuis en voor de oude-
renmiddag. Dus neem je kerstmuts en kerstgedachte mee en kom 
ons helpen. Jongens en meisjes van groep 4 t/m 8 zijn welkom 
van 19.00-20.30 uur in de pastorie. De kosten zijn € 1,50. Wij heb-
ben er weer veel zin in! Jij ook?
Opgeven graag vóór woensdag 14 december per e-mail: jongsint-
jan@hotmail.com	(mondeling	of	per	tel.:	Secr.	St.	Jan	de	Doper	
0546-571217	openingsti	jden	in	de	St.	Jansklok)

Gezinsviering en Kinderkerk
Op zaterdag 24 december is er om 17.00 uur in de St. Jan de 
Doperkerk een viering met het Kerstverhaal, gebed en liedjes 
gezongen door het jeugdkoor Doremi. De communicantjes van dit 
schooljaar zijn speciaal welkom. In de hal van de kerk staat een 
mooie kerststal. Komen jullie kijken en versieringen en wensen 
hangen in de kerstboom die daar ook staat? 

Het team van de Mariaschool wenst alle 

kinderen	en	ouders	fi	jne	kerstdagen	en	een	

gezond en gelukkig nieuwjaar.


