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Agenda
Donderdag 21 en vrijdag 22 mei
· Vrij Hemelvaartsweekend

Zondag 24 mei
· Juf Conneke jarig

Donderdag 28 mei
· Juf Rianne en juf Anouk jarig

Maandag 1 juni
· 2e Pinksterdag vrij

Maandag 8 juni
· Oud papier container

Donderdag 18 juni
· Nieuwsbrief 12 verschijnt

Geachte ouders en kinderen,
Na een lange en bijzondere periode van thuisonderwijs, zijn we deze week weer  
begonnen op school. Het was voor iedereen spannend, maar we zijn blij dat de start 
goed verlopen is. Helaas vervallen in de komende periode de extra activiteiten.  
Hopelijk wordt na 1 juni de mogelijkheid tot het volgen van onderwijs op school verder 
uitgebreid.

Aandenken Bevrijdingsfeesten
Zoals bekend was het de bedoeling om in Wierden op grootse wijze 75 jaar bevrijding  
te vieren, wat helaas niet door gegaan is. Ook de Wierdense basisscholen wilden  
hieraan aandacht besteden door alle leerlingen een leuke mok te geven. Aangezien  
de bestelling al geplaatst was, krijgen de leerlingen deze week de mok alsnog.

Vrijwillige bijdrage ouderraad
Omdat er een aantal activiteiten geen doorgang kunnen vinden door de corona 
maatregelen, is de ouderraad aan het bekijken hoe zij om willen gaan met de  
ouderbijdrage van het schooljaar 2019-2020. In de volgende Nieuwsbrief zult u  
hierover meer lezen.

Typecursus
Ook dit schooljaar hebben weer een 
aantal leerlingen van de bovenbouw 
de typecursus van Els Bredewoud 
gevolgd. De examens zijn digitaal 
afgenomen met goede resultaten. 
Op de fotocollage zijn de geslaagden 
te zien. Gefeliciteerd!

Geen Klassenwerk 
Het geplande Klassenwerk op  
14 mei zal niet doorgaan.

Geen studiemiddag 28 mei
De geplande studiemiddag op 28 mei zal geen doorgang vinden. De leerlingen van groep 
1 en 2 hebben deze middag gewoon onderwijs volgens het dan geldende rooster.

Kamp groep 8
Helaas kan het geplande kamp in Giethoorn voor groep 8 niet doorgaan, omdat de alge-
mene ruimtes, zoals het toiletgebouw, niet geopend zijn. Op bestuursniveau is besloten 
dat ook een alternatieve overnachting, bijvoorbeeld op school, niet toegestaan is. We 
zijn druk bezig met de organisatie van een alternatief voor de leerlingen van groep 8. Zo 
gauw als hier meer duidelijkheid over is, zullen de betrokken ouders en leerlingen op de 
hoogte gebracht worden.  
 

Jaargang 13   14 mei 2020   Nieuwsbrief 11

De Bongerd 1     7642 DA Wierden     Tel. 0546 - 57 26 90     directie@mariaschoolwierden.nl

www.mariaschoolwierden.nl

http://www.mariaschoolwierden.nl


Geen vrije week groep 1 t/m 4
Tijdens het kamp van groep 8, stond een vrije week gepland voor 
de leerlingen van de groepen 1 t/m 4. Omdat er een lange peri-
ode geen onderwijs op school geweest is, hebben wij besloten 
om deze vrije week niet meer door te laten gaan. De leerlingen 
van de groepen 1 t/m 4 worden in de week van 2 t/m 5 juni op 
school verwacht volgens het dan geldende rooster. Mocht u in 
de problemen komen met reeds gemaakte vakantieplannen, dan 
vragen wij u contact op te nemen met de directie.

Geen zwem- en pleinfestijn
Het geplande zwem- en pleinfestijn op donderdag 25 juni zal 
i.v.m. de coronamaatregelen niet kunnen doorgaan. Het is dan 
namelijk nog niet toegestaan om met zo’n grote groep in het 
zwembad te komen.

Citotoetsen
Aan het eind van het schooljaar zullen in principe (een deel van) 
de Citotoetsen afgenomen worden. De bedoeling hiervan is om 
duidelijkheid te krijgen, waar we volgend schooljaar moeten gaan 
starten met de leerstof.

Afsluiting schooljaar
Dit bijzondere schooljaar zal ook anders afgesloten worden dan 
gebruikelijk. Omdat we zo’n lange periode geen onderwijs op 
school hebben kunnen geven, zal er aan het eind van het school-
jaar geen rapport uitgereikt worden aan de leerlingen van de 
groepen 1 t/m 7. Wel is het de bedoeling om 10-minutengesprek-
ken met alle ouders te voeren, maar in welke vorm dit mogelijk is, 
is op dit moment nog niet duidelijk. U krijgt hierover t.z.t. meer 
informatie.

Groepsverdeling 2020-2021   
Op dit moment wordt er op SKOT-niveau druk overleg gevoerd 
over de formatie voor het nieuwe schooljaar. Als de formatie en 
de groepsverdeling door de MR goedgekeurd zijn, zal u d.m.v. een 
extra Nieuwsbrief op de hoogte gesteld worden.                      


