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Agenda
Donderdag 19 januari
· 15.00 uur teamvergadering

Woensdag 25 januari
· Voorleesontbijt in de groepen  
      1, 2 en 3

Zaterdag 28 januari  
· 10.00-13.00 uur Open Huis

Dinsdag 31 januari
· Juf Larissa jarig

Donderdag 2 februari
· 15.00 uur teamvergadering 

Maandag 6 februari
· Oud papiercontainer

Donderdag 9 februari
· Nieuwsbrief 7 verschijnt

Woensdag 15 februari
· Groep 1 vrij

Vrijdag 17 februari
· Carnaval (ook voor groep 1)

Beste ouders en kinderen,
De eerste Nieuwsbrief van dit jaar ligt weer voor u. We hopen dat u het nieuwe jaar 
goed begonnen bent en wensen u alle goeds toe voor 2023. Wij zijn gestart met de 
“Zilveren Weken” om de groepssfeer extra aandacht te geven. Ook zijn we deze week 
begonnen met het afnemen van de Citotoetsen in alle groepen. Op zaterdag 28 januari 
hebben we eindelijk weer ons Open Huis. We hopen dat veel ouders een kijkje komen 
nemen.

Zilveren Weken
Na de kerstvakantie zijn we in alle groepen gestart met de “Zilveren Weken”. Nadat we 
aan het begin van het schooljaar de “Gouden Weken” hebben gehad, besteden we nu 
ook weer extra aandacht aan de groepsvorming. Op deze manier blijven we werken aan 
een positieve en veilige sfeer in de klas. 
 
Citotoetsen
In alle groepen is deze week begonnen met het afnemen van de halfjaarlijkse Citotoet-
sen van ons leerlingvolgsysteem. Het afnemen van de toetsen zal ongeveer 3 weken 
duren. We willen u dan ook dringend vragen om in deze periode afspraken bij de dokter 
of tandarts buiten schooltijd te maken.

Sponsoring TReNT
Wij hebben een cheque t.w.v. € 500,00 ontvangen van TReNT Glasvezel 
uit Enschede. Iedere medewerker van TReNT kan jaarlijks een sponsor-
budget besteden aan een (maatschappelijk) doel naar keuze. Thijs Kor-
tenhorst, vader van Thomas (groep 1) en Fleur (groep 3) is werkzaam 
bij TReNT en heeft besloten dit keer het bedrag aan onze school te 
schenken. Van het sponsorbedrag is Lego Spike Prime aangeschaft, 
waarmee leerlingen spelenderwijs kunnen leren programmeren. Voor 
de onderbouw is van het bedrag een DUPLO set met dieren gekocht. 
Wij willen Thijs en zijn werkgever ontzettend bedanken!

Nationale Voorleesdagen
Op woensdag 25 januari gaan de Nationale Voorleesdagen van start. Ook op de Maria-
school besteden we hier natuurlijk uitgebreid aandacht aan. Tijdens het voorleesontbijt 
op 25 januari wordt er voorgelezen aan de groepen 1, 2 en 3 uit “Maximiliaan Modder-
man”, het prentenboek van het jaar 2023. Op donderdag 26 januari komt de brandweer 
voorlezen aan de onderbouwgroepen.
Daarnaast zijn (groot)ouders ook van harte welkom om te komen voorlezen in de klas 
aan hun eigen kind en andere kinderen. In groep 1 gebeurt dit op donderdag 2 februari 
om 8.30 uur en in groep 2 en 3 op vrijdag 3 februari om 8.30 uur. Verdere informatie 
hierover krijgen de betrokken ouders via Klasbord.

Open Huis
Op zaterdag 28 januari zal het  Open Huis plaats vinden van 10.00 uur tot 13.00 uur. Ou-
ders die hun driejarige kinderen willen aanmelden, zijn dan van harte welkom, maar ook 
andere belangstellenden zien we graag. Tijdens het Open Huis krijgen ouders informatie 
over hoe er op de Mariaschool wordt gewerkt.
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Vrije dag groep 1
Op woensdag 15 februari hebben de leerlingen van groep 1 een 
vrije dag. Zij zijn welkom op vrijdag 17 februari om op school 
carnaval te komen vieren. Indien uw kind niet op school komt die 
morgen, wilt u dit dan uiterlijk maandag 13 februari doorgeven 
aan juf Marion? Wij kunnen hiermee dan rekening houden met 
de organisatie van het carnavalsfeest. 

Jong Sint Jan 
Op vrijdag 27 januari organiseren we een gezellige filmavond voor 
jongens en meisjes van de groepen 4 t/m 8. Het is van 19.00-20.30 
uur in de pastorie en kost € 1,50. Breng gerust een zacht kussen of 
een dekentje mee. Graag vóór vrijdag 20 januari a.s. opgeven per 
e-mail: jongsintjan@hotmail.com, mondeling of per tel.: Secr. St. 
Jan de Doper 0546-571217 (openingstijden in de St. Jansklok)

http://jongsintjan@hotmail.com

