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Agenda

Donderdag 27 februari
· Kloosterbezoek groep 8

Maandag 2 maart
· Oud papier container
· 15.00 uur teamvergadering 

Maandag 9 maart
· 20.00 MR vergadering

Dinsdag 10 maart
· Presentatie Vastenactie

Donderdag 12 maart
· 13.45 uur Klassenwerk
· 15.00 uur teamvergadering

Woensdag 18 maart
· 11.00 - 12.00 uur spreekuur SMW

Donderdag 19 maart
· Nieuwsbrief 9 verschijnt

Woensdag 25 maart
· Grote Rekendag
·  11.45 uur tentoonstelling  

Kunstweken en Grote Rekendag

Geachte ouders en kinderen,
Voor de vakantie hebben we met veel plezier carnaval gevierd met onze prins  
Bink en zijn gevolg.
Deze week zijn we gestart met het culturele project “Kunstweken”, waarbij in alle  
groepen aandacht wordt besteed aan kunst. Binnenkort wordt de presentatie  
gehouden voor de jaarlijkse Vastenactie.

Dictee
Op woensdag 5 februari werd het Junior Dictee van de ge-
meente Wierden gehouden. Het dictee, geschreven door Ria 
Lazoe, werd voorgelezen door burgemeester Doret Tigchelaar. 
De Mariaschool kwam hier goed voor de dag! Billie Kamphuis 
behaalde de gedeelde eerste plaats met maar 6 fouten. Ook 
Amber deed het goed met 12 fouten, wat het gemiddelde van 
de deelnemers was. Billie mag onze school gaan vertegen-
woordigen bij de Finale Junior Dictee Overijssel, die zal wor-
den gehouden in theater Beerze Bulten in Ommen. 

Terugblik op het carnavalsfeest
Op vrijdag 14 februari hebben we op school een gezellig carnavalsfeest gevierd.  
De Tolmennekes kwamen met een grote delegatie samen met onze schoolprins Bink, 
prinses Teddy, adjudant Valentijn en hoflady Marit, een fantastisch mooi feest vieren  
op de Mariaschool. Er werd gedanst en gehost in de polonaise. Tijdens het ochtend- 
programma werden leuke acts door de verschillende groepen opgevoerd. Wij kijken 
terug op een geslaagde ochtend en bedanken hierbij de carnavalsvereniging de  
Tolmennekes voor hun aanwezigheid. 

Kunstweken
In alle groepen wordt in deze periode gewerkt aan het thema Kunstweken. Tijdens de 
Kunstweken verdiepen de kinderen zich in een bekende schilder. Terwijl ze meer leren 
over het leven en het werk van de kunstenaar, borrelt de inspiratie voor hun eigen werk 
als vanzelf op. Het einddoel van de Kunstweken is om ieder kind op eigen niveau een 
echt kunstwerk te laten maken in de stijl van hun schilder. Van hun kunstwerk krijgen ze 
gratis een gedrukte kaart. Ook krijgen ze een persoonlijk museum op internet, waarvoor 
ze familie en bekenden mogen uitnodigen. Ook de museumshop ontbreekt niet; je eigen 
schilderij laten afdrukken op een mok of placemat, is toch een heel leuk aandenken.  
De inlogcode staat vermeld op de gedrukte kaart die de leerlingen in april krijgen.
Op woensdag 25 maart is er vanaf 11.45 uur een tentoonstelling van de kunstwerken  
op school.

Schoolwapps
Voor de voorjaarsvakantie heeft u een brief gehad met de activatiecode om een ouder-
account aan te maken op Schoolwapps. Na het aanmaken van een account, kunt u uw 
kind(eren) koppelen aan uw account. Wij willen u dringend vragen om op korte termijn 
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dit te doen, als u dit nog niet gedaan heeft. Deze Nieuwsbrief is 
namelijk de laatste die u ontvangt via Mijnschool.info. Vanaf 1 
maart stappen wij volledig over naar Schoolwapps. Mocht u de 
brief met de code niet meer hebben, dan kunt u contact opne-
men met connekeholleboom@mariaschoolwierden.nl, zodat u  
nogmaals de activatiecode kunt ontvangen.

Klassenwerk op donderdag 12 maart
Op donderdag 12 maart houden we weer Klassenwerk in het  
Trefpunt. De groepen 1, 3-4 en 5-7 zijn dit keer aan de beurt om 
het podium te betreden. Hierbij nodigen we alle ouders van harte 
uit om aanwezig te zijn. Het Klassenwerk begint om 13.45 uur.

Vastenactie 2020
Dit jaar heeft Vastenactie Wierden gekozen voor een project van 
de Stichting Kapande Namibië. Dit is de stichting die Jennieke 
Kafuka-Bolier ondersteunt, die zich in Namibië onder andere inzet 

voor Beautiful Kidz Namibië. De moeder van Jennieke woont 
in Notter. Jennieke is getrouwd met Patrick Kafuka en woont en 
werkt al 12 jaar in Namibië. Jennieke heeft al die jaren bijgedragen 
aan het opzetten en de groei van een dagopvangcentrum in de 
sloppenwijk Katutara in Windhoek, waar nu dagelijks ca. 100 jonge 
kinderen onderwijs krijgen. Jennieke en Patrick willen samen met 
Stichting Kapande Namibië nu in het binnenland van Namibië, de 
regio Kavango waar Patrick vandaan komt, een soortgelijk centrum 
bouwen. Hiervoor hebben zij de grond reeds aan kunnen kopen.
Op 12 maart krijgen de kinderen na de presentatie over dit project 
in Namibië  de spaardoosjes mee naar huis. Het is de bedoeling dat 
de kinderen hierin het geld doen wat zij verdienen voor het project. 
Op maandag 6 april mogen de doosjes weer worden meegenomen 
naar school. Wij zullen alle doosjes verzamelen en vervolgens 
zullen de doosjes tijdens de Witte Donderdagviering op school 
overhandigd worden aan vertegenwoordigers van de Vastenactie 
Wierden. 
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