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Agenda
30 september t/m 4 oktober
·  Kennismakingsgesprekken 

Woensdag 2 oktober
·  Start Kinderenboekenweek
·  12.15 uur gelegenheid tot hand 

schudden jubileum Robert Exterkate

Zaterdag 5 oktober
·  Dag van de Leraar

Maandag 7 oktober
·  20.00 uur MR vergadering
·  Oud papiercontainer bij school

Dinsdag 8 oktober
·  Voorleeswedstrijd
·  15.00 uur teamvergadering

Woensdag 9 oktober
·  8.30-9.00 uur kleedjesmarkt

Maandag 14 oktober
·  20.00 uur informatieavond  

1e Heilige Communie

Dinsdag 15 oktober
·  Maatjeslezen
·  20.15 uur OR vergadering

Woensdag 16 oktober
·  11.00 - 12.00 uur spreekuur SMW
·  13.00 uur handbaltoernooi 

Donderdag 17 oktober
·  Afsluiting Kinderboekenweek
·  15.00 uur teamvergadering
·  Nieuwsbrief 3

21 t/m 25 oktober
·  Herfstvakantie

Woensdag 18 december
·  18.00 uur Kerstviering

      Zondag 7 juni 2020
  ·  10.00 uur Eerste Heilige  

Communie

Geachte ouders en kinderen,
Op school wordt al weer een paar weken hard gewerkt in de nieuwe groepen.  
Naast het leren is er vooral ook veel aandacht besteed aan de groepsvorming in  
deze eerste weken. 
Volgende week woensdag 2 oktober is de opening van de Kinderboekenweek met  
als thema “Reis mee!”. Tijdens de Kinderboekenweek zal er extra veel aandacht zijn  
voor (voor)lezen in alle groepen, waarbij het thema “Reis Mee” centraal zal staan.  
Op donderdag 17 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af met een groepsdoor-
brekende creatieve middag. Daarna gaan we genieten van de herfstvakantie van  
21 t/m 25 oktober.

Nieuwe schoolregels
Op donderdag 12 september zijn onze nieuwe schoolregels 
onthuld. We hebben gekozen voor 6 schoolregels die zichtbaar 
zijn in alle klassen, in de hal en bij het computereiland van 
school. Hiervoor zijn richtingaanwijzers ontworpen in de kleu-
ren van ons logo. De regels worden uitgebeeld door 2 knuffels, 
hond Babbel en krab Krabbel. Deze namen zijn door kinderen 
bedacht. We gaan elke 3 weken een schoolregel centraal 
stellen. Tijdens deze 3 weken leren de kinderen wat de regel 
precies inhoudt, laten we goed gedrag zien dat bij deze regel 
hoort en belonen we het goede gedrag. Middels de Nieuws-
brief houden we u op de hoogte van de regel die centraal 
staat. Voor de komende 3 weken is dat de regel:   
‘Ik luister naar een ander’

Veiligheid
Zoals u gemerkt heeft, is het bij de nieuwe ingang heel druk als de school uitgaat, wat 
regelmatig leidt tot gevaarlijke situaties. Leerlingen lopen zonder voldoende uit te kijken 
of zonder begeleiding om de auto’s heen de straat op, omdat de stoep versperd is door 
wachtende ouders en fietsen. 
Om de veiligheid te vergroten, willen wij vragen of alle ouders/verzorgers van de leerlin-
gen van de groepen 1 en 2 op het grote schoolplein bij de bomen willen wachten op hun 
kinderen.
Uw fiets kunt u neerzetten op de grote parkeerplaats op het gele vak, dat speciaal gere-
serveerd is voor fietsen. De leerkrachten brengen dan op het plein de kinderen bij hun 
ouders/verzorgers.
Wij rekenen op uw medewerking, zodat er weer een veilige situatie ontstaat bij het 
verlaten van de school.

Vertrouwenspersoon
Zoals u hebt kunnen lezen in de informatiekalender zijn juffrouw Nardy en juffrouw  
Conneke de vertrouwenspersonen op de Mariaschool. Op 26 september heeft juf Nardy 
in de groepen 5 t/m 8 aan de kinderen uitgelegd wat deze functie inhoudt. In de mail die 
u deze week ontvangt, kunt u uitgebreide informatie vinden.
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Schoolgericht Maatschappelijk Werk
In de bijlage vindt u informatie van onze schoolmaatschappelijk 
werker Lars Huzen over het schoolmaatschappelijk werk en de 
spreekuren op de Mariaschool . 

Verkeersouder
Na het vertrek van Hilko Noltes als verkeersouder, hebben wij 
gelukkig Bart Hennink, de vader van Stijn en Femke, bereid  
gevonden om deze taak op zich te nemen. Wij wensen Bart veel 
succes bij zijn werkzaamheden. Mocht u vragen of opmerkingen 
hebben m.b.t. de verkeersveiligheid rond de Mariaschool, dan 
kunt u hiervoor terecht bij Bart Hennink of de directie.

Kennismakingsgesprekken
Volgende week zullen de kennismakingsgesprekken plaats vinden 
in alle groepen. De leerlingen van de groepen 7 en 8 worden  
ook verwacht tijdens deze gesprekken. Denkt u eraan om de  
ingevulde vragenlijst mee te nemen naar het gesprek?

Jubileum Robert Exterkate
Op 1 oktober werkt meneer Robert Exterkate 12 ½ jaar op de 
Mariaschool. Dit moet natuurlijk gevierd worden, wat wij doen  
op woensdag 2 oktober met de kinderen en het team. Ouders  
die meneer Robert de hand willen schudden, zijn hiervoor  
welkom op woensdag 2 oktober om 12.15 uur in het Trefpunt.

Kinderboekenweek op de Mariaschool
Zoals elk jaar zullen we ook dit keer weer diverse activiteiten or-
ganiseren tijdens de Kinderboekenweek. Op woensdag 2 oktober 
wordt in het Trefpunt de Kinderboekenweek geopend met alle 
kinderen. Het thema dit jaar is “Reis mee!”. U heeft in de mail 
kunnen lezen welke activiteiten er nog meer gaan plaats vinden. 
We sluiten de Kinderboekenweek op donderdag 17 oktober af 
met een groepsdoorbrekende knutselactiviteit voor alle kinderen. 

Voorleeswedstrijd op de Mariaschool
Op dinsdag 8 oktober houden we op school weer de voorlees-
wedstrijd. 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.

Spaaractie Coop
Tot zondag 27 oktober heeft de Coop een spaaractie voor voor-
leesboeken en knuffels. Wij willen graag in de onderbouwgroe-
pen gebruik maken van deze boeken en knuffels. Wanneer uw 
kinderen te groot zijn voor deze boeken en knuffels, dan zou u 
school een groot plezier doen als u voor school zou willen sparen. 
U kunt de spaarzegels inleveren bij juf Rianne, juf Conneke of 
Hienke Jannink.

Eerste Heilige Communie
Op de  Mariaschool wordt samen met de parochie de voorbe-
reiding van de Eerste Heilige Communie gedaan. Het was de 
gewoonte om deze voorbereiding jaarlijks in groep 4 te doen. 
Omdat er steeds minder kinderen meedoen met de Eerste Heilige 
Communie, gaat hier verandering in komen. Met ingang van dit 
schooljaar zal de voorbereiding op de Mariaschool met 2 groepen 
tegelijk plaats vinden. Dat betekent dat om het jaar leerlingen 
van de Mariaschool de eerste Heilige Communie kunnen doen. 
Dit schooljaar zullen dus de leerlingen van de groepen 3 en 4 de 
gelegenheid krijgen om mee te doen met de voorbereiding van 
de Eerste Heilige Communie.
Hierbij willen wij u vragen om uiterlijk vrijdag 27 september bij 
juf Jeanine aan te geven of uw zoon of dochter dit schooljaar mee 
wil doen met de Eerste Heilige Communie op zondag 7 juni 2020.
Dan kan de werkgroep er voor zorgen dat u een uitnodiging krijgt 
voor de informatie avond, die gehouden wordt op maandag 14 
oktober 20.00 uur in het Galjoen. De inloop is vanaf 19.45 uur 
met koffie en thee. 
Van belang voor alle ouders is om de agenda mee te nemen zodat 
meteen alle afspraken voor projecten kunnen worden afgespro-
ken en genoteerd. Heeft u nu al vragen, dan kunt u die stellen via 
ehcwerkgroepwierden@gmail.com

Bijeenkomst ‘positief coachen in de sport’ 
De gemeente Wierden organiseert een themabijeenkomst over 
‘positief coachen (in de sport)’ voor ouders van sportende kinde-
ren én voor vrijwilligers van sportverenigingen. 
De bijeenkomst is op woensdag 9 oktober van 20.30 – 22.30 uur 
in het Gemeentehuis (ingang vijverkant). U kunt meer informatie 
vinden of u aanmelden via: www.wierden.nl/sport 

Kerstviering
Dit schooljaar zal op woensdag 18 december vanaf 18.00 uur de 
Kerstviering gehouden worden. Uitgebreide informatie krijgt u 
t.z.t. in de Nieuwsbrief.


