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Agenda

Maandag 6 t/m vrijdag 10 januari
· Week tegen het Pesten

Maandag 6 t/m donderdag 16 januari
· Zilveren Weken

Maandag 13 januari
· 20.00 uur MR vergadering

Woensdag 15 januari
· 11.00-12.00 uur spreekuur SMW

Donderdag 16 januari
·  13.30 uur afsluiting Zilveren Weken: 

gezelschapsspelletjes
· 15.00 uur teamvergadering

Woensdag 22 januari
· Voorleesontbijt in de groepen 1 en 2

Zaterdag 25 januari  
· 10.00 - 13.00 uur Open Huis

Maandag 27 januari
· 15.00 uur teamvergadering 

Dinsdag 28 januari
· 20.15 uur OR vergadering 

Donderdag 30 januari
· Nieuwsbrief 7 verschijnt

Geachte 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 2020. Wij zijn gestart met de Zil-
veren Weken om de groepssfeer extra aandacht te geven. Vanaf volgende week worden 
de Citotoetsen in alle groepen afgenomen. Op zaterdag 25 januari hebben we weer ons 
Open Huis. We hopen dat veel ouders een kijkje komen nemen.

Anti Pestweek en 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 even extra aandacht aan de groepsvorming. Er wordt gewerkt aan een posi-
tieve en veilige sfeer in de klas. De eerste week na de vakantie is er vooral veel aandacht 
voor het voorkomen van pesten op school tijdens de Anti Pestweek. Op donderdag 
16 januari sluiten we deze weken af met het spelen van gezelschapsspelletjes in alle 
groepen.
 
Inval groep 6
Helaas hebben wij voor de kerstvakantie afscheid moeten nemen van juf Lisanne Jorna, 
omdat zij een volledige baan kon krijgen op de school waar ze al 3 dagen per week 
werkte. We vinden het erg jammer dat zij vertrokken is, maar gunnen haar deze kans 
van harte. Hierbij willen we juf Lisanne hartelijk danken voor haar inzet.
Nadat bekend geworden was dat juf Lisanne zou vertrekken, zijn we op zoek gegaan 
naar een invaller. Na heel veel moeite, wegens gebrek aan invallers, hebben we Manon 
Landhuis bereid gevonden om maximaal 3 maanden in te vallen in groep 6 op donder-
dag en vrijdag. Manon Landhuis heeft jaren gewerkt op de Mariaschool en is dus bekend 
met de gang van zaken op onze school. Wij zijn heel blij dat Manon Landhuis ons uit de 
brand wil helpen en wensen haar veel plezier op de Mariaschool. In de tussentijd gaan 
wij op zoek naar een leerkracht voor het laatste deel van het schooljaar.

Citotoetsen
Volgende week starten we in alle groepen met het afnemen van de halfjaarlijkse 
Citotoetsen 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.

Gezinsviering
Op zondag 12 januari is er om 11.00 uur een gezinsviering in de Sint Jan de Doperkerk.  
Pastoor Cornelissen zal de viering, met het thema “Doop van de Heer” leiden. Het kinder-
koor DoReMi gaat zingen tijdens de viering. Als je het leuk vindt om te helpen in  
deze viering, bijvoorbeeld een voorbede lezen, dan kun je een mail sturen naar  
gezinsvieringsintjan@gmail.com

Kinderkerk en oecumenische viering
Op zondag 19 januari om 10.00 uur is er een oecumenische viering in de Sint Jan  
de Doperkerk tijdens de bidweek voor de eenheid van de kerken. Voorgangers van 
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verschillende kerken zullen meewerken aan deze viering en Reach 
Out gaat voor en  
met ons zingen.  
Tijdens de viering is er kindernevendienst en kinderkerk. Voor 
de kleintjes is er crèche; graag brengen via de voordeur van de 
pastorie. De grotere kinderen mogen eerst allemaal in de kerk 
komen en gaan dan samen naar de bovenzaal voor de kinderkerk. 
Na de viering is er koffie, thee en ranja en gelegenheid elkaar te 
ontmoeten. Doen jullie mee? Gezellig met kinderen van andere 
kerken.

Nationale Voorleesdagen
Op woensdag 22 januari gaan de Nationale Voorleesdagen  
van start. Ook op de Mariaschool besteden we hier natuurlijk 
uitgebreid aandacht aan. Op woensdag 22 januari starten we  
met een gezellig voorleesontbijt in de groepen 1 en 2, waarbij 
voorgelezen wordt door Leta Evers.

Open Huis
Op zaterdag 25 januari zal het “Open Huis” plaats vinden van 
10.00 uur tot 13.00 uur. Ouders die hun driejarige kinderen  
willen aanmelden, zijn dan van harte welkom, maar ook andere 
belangstellenden zien we graag. Tijdens het Open Huis krij-
gen ouders informatie over hoe er op de Mariaschool wordt 
gewerkt.

Jong Sint Jan
Op vrijdag 24 januari starten we het nieuwe jaar met een gezel-
lige filmavond voor jongens en meisjes van de groepen 5 t/m 8. 
Het is van 19.00-20.30 uur in de pastorie en kost € 1,50. Breng 
gerust een zacht kussen, een grote knuffel of wat je maar fijn 
vindt mee. Lekker chillen samen. 
Graag vóór vrijdag 17 januari a.s. opgeven per e-mail: jongsint-
jan@hotmail.com , mondeling of per tel.: Secr. St. Jan de Doper 
0546-571217 (openingstijden in de St. Jansklok)

Landelijke staking
De vakbonden zijn van plan om op 30 en 31 januari opnieuw een 
landelijke onderwijsstaking uit te roepen. Op dit moment wordt 
er besproken of het team van de Mariaschool hier ook aan mee 
gaat doet. U krijgt hier zo spoedig mogelijk bericht over.

Uitnodiging musical Mozes
Vrijdag 31 januari 2020 om 19.00 uur voeren de aanstaande 
communicantjes van de Mariaschool en het Galjoen de musical 
Mozes voor jullie op. Hierbij willen ze opa’s, oma’s, klasgenootjes 
en andere belangstellenden graag uitnodigen om te komen kijken 
naar de farao, soldaten, de plagen, slaven en nog veel meer.  
De musical wordt opgevoerd in de Sint Jan de Doperkerk in  
Wierden. De entree is gratis; een vrije gift wordt gewaardeerd 
i.v.m. de gemaakte kosten.  Zien wij jullie op 31 januari?


