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Agenda
14 t/m 25 september 
· Kennismakingsgesprekken 

21 t/m 25 september
· Week tegen Pesten

Dinsdag 22 september
· Buitenlesdag

Woensdag 30 september
· Start Kinderenboekenweek
· 10.00 – 12.00 uur spreekuur SMW

Donderdag 1 oktober
· Maatjeslezen
· 15.00 uur teamvergadering

Maandag 5 oktober
· Dag van de Leraar
· 15.00 uur OB vergadering
· Oud papiercontainer bij school

Dinsdag 6 oktober
· 20.15 uur OR vergadering

Woensdag 7 oktober
· 8.30 - 9.00 uur kleedjesmarkt
· 10.30 uur Voorleeswedstrijd

Donderdag 8 oktober
· Afsluiting Kinderboekenweek
· 15.00 uur BB vergadering
· Nieuwsbrief 3

12 t/m 16 oktober
· Herfstvakantie

Zondag 30 mei 2021
· 1e 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. In deze periode vinden in alle groepen de kennismakingsgesprekken plaats.
Op woensdag 30 september is de opening van de Kinderboekenweek met als thema  
“En toen?”. Tijdens de Kinderboekenweek zal er extra veel aandacht zijn voor (voor)lezen 
in alle groepen, waarbij het thema “En toen?” centraal zal staan. Op donderdag 8 
oktober sluiten we de Kinderboekenweek af met een groepsdoorbrekende creatieve 
middag. Daarna gaan we genieten van de herfstvakantie van 12 t/m 16 oktober.

Ventilatie
Zoals u in de media hebt kunnen lezen, moet er goed geventileerd worden op de scho-
len, om zo het coronavirus zo veel mogelijk buiten de deur te houden. Dit zal betekenen 
dat de ramen en deuren veelvuldig open zullen staan om zo veel mogelijk frisse lucht 
binnen te krijgen. Wilt u er daarom voor zorgen dat uw kind(eren) een vest of trui bij 
zich hebben, zodat ze het niet koud krijgen. Op dit moment wordt op bestuursniveau 
bekeken welke aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn voor de herfst en winter. 

Vertrouwenspersoon
Zoals u hebt kunnen lezen in de informatiegids zijn juffrouw Nardy en juffrouw Conneke 
de vertrouwenspersonen op de Mariaschool. Op 10 september heeft juf Nardy in de 
groepen 4 t/m 8 aan de kinderen uitgelegd wat deze functie inhoudt. In het bericht dat 
u via SchoolWapps al ontvangen heeft, kunt u uitgebreide informatie vinden.

Parkeren 
Zoals al vaker vermeld, vinden wij het van groot belang dat er een veilige situatie rond 
school is bij het halen en brengen van de leerlingen. Gelukkig hebben we de beschik-
king over een ruime parkeerplaats met veel vakken voor de school, zodat u niet uw 
kind(eren) op straat hoeft te laten uitstappen. We willen u dan ook nogmaals dringend 
verzoeken om gebruik te maken van deze parkeervakken of de vakken aan de Bongerd 
naast Engberts en Olthuis. De parkeervakken voor de Drukkerij en de zonnestudio zijn 
privéterrein en het is dus niet toegestaan om daar uw auto te parkeren, ook niet voor de 
korte tijd om uw kind(eren) af te zetten. Mochten de klachten over het uit laten stappen 
van uw kind(eren) op straat of het parkeren op de stoep niet verminderen, dan zal de 
politie streng gaan controleren en bekeuren.

Week tegen Pesten 
In de week van 21-25 september is de landelijke Week tegen Pesten. Ook op de  
Mariaschool besteden we hier natuurlijk aandacht aan. In aansluiting op de Gouden 
Weken benadrukken we met verschillende activiteiten in de groepen dat het belangrijk 
is om samen er voor te zorgen dat er voor pesters geen ruimte is op de Mariaschool.  
Wij willen dat de school voor iedereen een veilige en fijne plek is!

Open huis bij Kaliber Kunstenschool 
Op zaterdag 19 september is er van 13.00-15.00 uur Open huis bij Kaliber Kunstenschool 
in Wierden. Wil je muziek maken, zingen, theater spelen of kunst maken? Het kan bij 
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Kaliber. Tijdens ons Open Huis maak je kennis met onze cursussen 
en ontmoet je de docenten. Helaas is het dit jaar niet mogelijk 
om zelf instrumenten uit te proberen in verband met de hygi-
ene en veiligheid. Wél kun je alle lokalen langs en overal muziek 
luisteren, kijken naar leuke optredens en van kunst genieten. Kom 
je langs, dan kun je direct een gratis proefles naar keuze aanvra-
gen. Om de 1,5 meter te kunnen waarborgen, hanteren wij een 
maximum aantal bezoekers. Reserveer je plekje van tevoren door 
je aan te melden en een tijdsslot te kiezen. Je mag ook zonder 
aanmelden langskomen, maar dan kan het zijn dat je even moet 
wachten. Het Open Huis is in De Passie, Akkerwal 2 in Wierden. 
Aanmelden kan op www.kaliberkunstenschool.nl/openhuis 

Kinderboekenweek op de Mariaschool.
Zoals elk jaar zullen we ook dit keer weer diverse activiteiten 
organiseren tijdens de Kinderboekenweek. Op woensdag 30 
september wordt de Kinderboekenweek geopend met alle kin-
deren. Het thema dit jaar is “En toen?”. U ontvangt binnenkort 
via SchoolWapps informatie over de activiteiten die er nog meer 
gaan plaats vinden. We sluiten de Kinderboekenweek op donder-
dag 8 oktober af met een groepsdoorbrekende knutselactiviteit 
voor alle kinderen. 

Voorleeswedstrijd op de Mariaschool.
Op woensdag 7 oktober houden we op school weer de voor-
leeswedstrijd. 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 18 oktober heeft de Coop een spaaractie voor voorleesboeken 
en knuffels. Wij willen graag in de onderbouwgroepen 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 Jan-
nink. Er zijn lege spaarkaarten op school aanwezig, dus wilt u de 
losse zegels zo spoedig mogelijk inleveren, zodat wij niet te laat 
zijn om onze keuze te kunnen maken.

Gezinsviering
Op zaterdag 26 september om 18.30 uur is er weer een gezinsvie-
ring in de Sint Jan de Doperkerk. Tijdens de viering, waarin pastor 
Wichers Schreur zal voorgaan, komen we samen om te bidden, 
naar verhalen te luisteren en samen met het kinderkoor DoReMi 
te zingen.
Helaas kan Jong Sint Jan nog niet weer beginnen, maar we hopen 
jullie allemaal wel tijdens deze viering te ontmoeten. Als je het 
leuk vindt om te helpen in deze viering, bijvoorbeeld door een klein 
gebedje te lezen, mail dan naar gezinsvieringsintjan@gmail.com

Kerstviering
Dit schooljaar zal op woensdagavond 16 december de Kerstvie-
ring gehouden worden. De precieze invulling is afhankelijk van 
de coronamaatregelen, die op dat moment gelden. Uitgebreide 
informatie krijgt u t.z.t. in de Nieuwsbrief.

Eerste Heilige Communie
Afgelopen schooljaar kon de 1e Heilige Communie niet doorgaan 
door de coronamaatregelen. Er is nu een nieuwe datum vastge-
steld voor de leerlingen van de groepen 4 en 5. Dit schooljaar 
zal op zondag 30 mei 2021 de Eerste Heilige Communie plaats 
vinden. De betrokken ouders krijgen later dit schooljaar hier meer 
informatie over.
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