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Agenda
Donderdag 18 juni
· Groep 8 afscheidsdag met barbecue

Vrijdag 19 juni
· Groep 8 dagje Wilgenwaerd

Woensdag 24 juni 
· 10.30 - 12.00 uur doorschuifochtend 
· Groep 8 vanaf 10.15 uur vrij
· Vanaf 18.30 uur musical van groep 8 

Donderdag 25 juni
· Groep 8 om 10.30 uur op school
· Juf Nardy jarig

Donderdag 25 juni t/m dinsdag 30 juni
· Eindgesprekken groepen 1 t/m 7

Woensdag 1 juli
· Groep 8 vrij
 
Donderdag 2 juli
· Laatste schooldag  
· 10.30 uur groep 8 op school 
·  13.30 - 14.00 uur start van de  

zomervakantie
· Juf Marion jarig  

Maandag 17 augustus
· Start nieuwe schooljaar 

Geachte ouders en kinderen,
Dit is de laatste Nieuwsbrief van een heel bijzonder schooljaar. Na een lange periode van 
thuiswerken, zijn we weer een beetje gewend aan het samen naar school gaan. In deze 
laatste periode wordt een deel van de Citotoetsen afgenomen om helder te krijgen waar 
we in het nieuwe schooljaar moeten gaan starten met de leerstof.
Binnenkort volgen de eindgesprekken voor alle leerlingen en daarna gaan we genieten 
van 6 weken vakantie zonder thuiswerk. 
We wensen u allen een fijne vakantie en zien de kinderen graag terug op maandag  
17 augustus.

Rapporten en eindgesprekken
Zoals in een eerder bericht al vermeld was, zullen er dit jaar geen eindrapporten meege-
geven worden. Het team is van mening dat er geen reëel rapport gemaakt kan worden 
na zo’n lange periode van thuiswerken. Maar wij zijn ook van mening dat het noodzake-
lijk is om met alle ouders in gesprek te gaan over de huidige situatie van uw kind. Tijdens 
het eindgesprek zal er gesproken worden over de periode van het thuisonderwijs en de 
ervaringen nadat de school weer begonnen is. Ook zullen de resultaten van een aantal 
Citotoetsen besproken worden. Deze Citotoetsen worden afgenomen om de begin-
situatie voor het nieuwe schooljaar vast te kunnen stellen. Het is dus uitdrukkelijk niet 
de bedoeling om leerlingen hierop “af te rekenen”.  
Binnenkort krijgen de leerlingen van de groepen 3 t/m 7 de grafieken van de Citotoetsen 
mee naar huis, zodat u de uitslagen in alle rust thuis kunt bekijken, voordat het eindge-
sprek gevoerd wordt. Eventuele vragen kunnen gesteld worden, als de leerkracht u belt 
voor het eindgesprek. We willen u vriendelijk vragen om niet zelf de leerkracht hierover 
te bellen.
Het werkt prettig als u de grafieken bij de hand heeft, op het moment dat het telefoni-
sche eindgesprek gevoerd wordt.
Niet alle leerkrachten bellen vanaf school, dus het is mogelijk dat u door een “onbe-
kend” nummer gebeld wordt op de afgesproken datum.
  
Groepsverdeling 
U heeft vorige week via SchoolWapps het overzicht van de groepsindeling en leerkracht-
bezetting ontvangen. Op dat moment waren de aantallen van de verschillende groepen 
nog niet helemaal duidelijk.
In het volgende overzicht kunt u zien hoe groot de groepen volgend schooljaar worden:
Groep 0-1:  start met 16 leerlingen en instroom van minimaal 4 leerlingen
Groep 1-2:  11 en 8 = 19 leerlingen    
Groep 3:   16 leerlingen
Groep 4-5:  15 en 8 = 23 leerlingen
Groep 7:   22 leerlingen
Groep 6-8:  9 en 14 = 23 leerlingen
Op woensdag zal groep 1 als één groep onderwijs krijgen (27 leerlingen + instroom-
leerlingen). 
Op woensdag en vrijdagmorgen werken we met de combinatiegroep 2-3 ( 8 + 16 = 24 
leerlingen).

Jaargang 13   18 juni 2020   Nieuwsbrief 12

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

www.mariaschoolwierden.nl

http://www.mariaschoolwierden.nl


De ouders van de leerlingen van de groepen 1, 2 en 3 krijgen in 
een extra mail een toelichting op deze groepsverdeling en infor-
matie over de plaatsing van de leerlingen in groep 0-1 en 1-2.

Doorschuifochtend op woensdag 24 juni 
Op woensdag 24 juni houden we vanaf 10.30 uur onze doorschui-
fochtend. Dit houdt in dat de kinderen tot 12.15 uur in de groep van 
het nieuwe schooljaar met de nieuwe leerkracht gaan kennis maken 
en werken. Dit zullen ze doen in het lokaal waar de groep volgend 
schooljaar komt te zitten. Ook de kinderen die na de zomervakantie 
in groep 1 gaan starten, zijn deze ochtend van harte welkom vanaf 
8.30 uur. De leerlingen van groep 8 zijn vrij vanaf 10.15 uur. 
 
Afscheidsavond en musical groep 8 
Op woensdag 24 juni voeren de kinderen van groep 8 ’s avonds 
twee keer de musical “Help we zijn het bruidspaar kwijt” op, 
waarbij alleen de ouders aanwezig kunnen zijn. We willen de 
ouders die zich hebben ingezet voor het decor en verdere hulp, 
hartelijk bedanken. Helaas is het door de coronamaatregelen niet 
mogelijk om aansluitend een gezellig samenzijn te organiseren.  
 
Programma laatste schoolweek
De laatste schoolweek krijgt dit jaar ook een andere invulling dan 
gebruikelijk door de RIVM-maatregelen. 
Mariaschool’s Got Talent zal dit jaar niet plaats vinden. De leerlin-
gen van de groepen 1 t/m 7 gaan op dinsdag 30 juni de film van 
de musical van groep 8 bekijken in hun eigen lokaal. Tijdens de 
vertoning krijgen ze een traktatie van de OR.

Laatste schooldag
Op donderdag 2 juli begint de school zoals gewoonlijk om 8.30 
uur voor de groepen 1 t/m 7. De leerlingen van groep 8 mogen om 
10.30 uur op school komen. De kinderen zullen met hun leerkracht 
het afsluitende programma in de eigen klas volgen. Er wordt door 
de ouderraad gezorgd voor een traktatie, maar de leerlingen moe-
ten deze dag zelf zorgen voor hun fruit en de lunch. 
De leerlingen van groep 8 worden uitgezwaaid door de andere 
leerlingen, zonder aanwezigheid van ouders. Wij zorgen ervoor dat 
er een film gemaakt wordt voor de ouders van de leerlingen van 
groep 8.  
Helaas is het dit jaar niet toegestaan voor ouders om op het plein 
te komen en is er ook geen gelegenheid om de leerkrachten een 
hand te geven. Om te voorkomen dat er te veel ouders tegelijk 
aanwezig zijn, zullen we deze dag verschillende eindtijden hante-
ren. De leerlingen van de groepen 1 en 2 zijn om 13.30 uur vrij, de 
leerlingen van de groepen 3 en 4 om 13.45 uur. De leerlingen van 
de groepen 5 t/m 7 zijn om 14.00 uur vrij. Wanneer u kinderen 
uit verschillende groepen komt ophalen, dan mogen de oudere 
broertjes en zusjes direct mee naar huis, als u uw jongste kind 
komt ophalen. We vragen u dringend om direct de schoolomgeving 
te verlaten met uw kinderen.

Ouderbijdrage
Zoals in de vorige nieuwsbrief al vermeld stond, willen 
wij terugkomen op de ouderbijdrage van schooljaar 
2019-2020. Door het Coronavirus hebben we een 
aantal activiteiten moeten annuleren. Wij zijn tot 
de conclusie gekomen dat we €10,- per kind kunnen 

verrekenen. Dit betekent dat alle leerlingen van groep 8 aan het 
einde van het schooljaar dit bedrag teruggestort krijgen. Voor de 
overige leerlingen willen we dit verrekenen met de ouderbijdrage 
van volgend schooljaar. Wij hopen jullie zo voldoende te hebben 
geïnformeerd.
Met vriendelijke groet, de Ouderraad

Overdracht leerlingen
Aan het eind van het schooljaar vindt er jaarlijks een overdracht 
van de leerlingen naar de nieuwe leerkrachten plaats. Dit houdt in 
dat er zowel schriftelijk als mondeling de noodzakelijke informatie 
over de leerling gedeeld wordt met de ontvangende leerkracht.

Informatiegids
Voor de zomervakantie zal de informatiegids voor het nieuwe 
schooljaar aan uw kind meegegeven worden. De kalender kunt  
u op de website (https://mariaschoolwierden.nl/agenda)vinden, 
zodat de data steeds actueel zullen zijn.  
In de laatste vakantieweek kunt u een bericht via SchoolWapps 
verwachten, waarin we aangeven welke maatregelen na de  
zomervakantie gelden volgens het laatste RIVM-protocol.

Papiercontainer  
Op maandag 8 juni heeft voor de laatste keer dit schooljaar 
de papiercontainer bij school gestaan. De data voor de papier-
container voor het nieuwe schooljaar kunt u lezen in de nieuwe 
informatiegids en op de website. Hoewel de vergoedingsprijs 
van oud papier niet hoog is, zijn alle inkomsten welkom. Daarom 
hopen we dat u zo veel mogelijk het papier in onze container 
inlevert, zodat er toch nog een leuke opbrengst is. 
De eerste papiercontainer in het nieuwe schooljaar zal er staan 
op de eerste schooldag, maandag 17 augustus. 
  
Start nieuwe schooljaar
Na de zomervakantie gaan we in alle groepen de eerste weken 
weer groepsvormende activiteiten organiseren. Door in die we-
ken veel aandacht te besteden aan de groepsvorming, hopen we 
hier het hele schooljaar plezier van te hebben. 
Op maandag 17 augustus start het nieuwe schooljaar. Op dit 
moment is nog niet duidelijk of het toegestaan is om die dag te 
beginnen met een inloop voor ouders en kinderen. Via School-
Wapps hoort u aan het eind van de zomervakantie hoe wij de 
start na de vakantie gaan vormgeven.

Aanvulling vakantierooster 2020-2021
Het kamp voor groep 8 in het komende schooljaar is van 2 t/m 4 
juni. Op deze dagen zijn de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 vrij.
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