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Agenda
Donderdag 22 april
· 15.00 uur teamvergadering

Vrijdag 23 april
· Koningsspelen

Dinsdag 27 april
· Koningsdag alle leerlingen vrij

3 t/m 14 mei
· Meivakantie

Maandag 17 mei
· 15.30 uur teamvergadering
· Papiercontainer bij school

Donderdag 20 mei
· 15.00 uur teamvergadering

Maandag 24 mei
· 2e Pinksterdag alle leerlingen vrij 
· Conneke Holleboom jarig

Dinsdag 25 mei
· Schoolfotograaf
· 20.15 uur OR-vergadering online

Donderdag 27 mei
· Nieuwsbrief 12 verschijnt 

Woensdag 2 t/m vrijdag 4 juni
· Kamp groep 8
· Groep 1 t/m 4 vrij

Geachte ouders en kinderen,
In de afgelopen periode zijn alle klassen bezig geweest met de Maak Carrousel. Ondanks 
dat de lessen van Tetem online gegeven moesten worden, hebben de kinderen toch een 
interessante en leerzame les gehad.
Verder leest u in deze Nieuwsbrief over een aantal leuke activiteiten, die hopelijk al-
lemaal door kunnen gaan. Op Koningsdag, dinsdag 27 april, hebben we een vrije dag, 
waarna we op 3 mei kunnen gaan genieten van de meivakantie.

Koningsspelen
Op vrijdag 23 april worden de Koningsspelen gehouden. Dit jaar zal het helaas zonder 
gezamenlijk ontbijt zijn, dus de kinderen moeten zoals gewoonlijk thuis ontbijten.
De leerlingen van de groepen 2 t/m 4 hebben een sport- en spelprogramma op het 
schoolplein. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 gaan per klas op de fiets naar het 
sportveld van de korfbalvereniging Blauw-Zwart, waar het programma voor onze school 
‘s ochtends georganiseerd wordt door Stichting De Welle.

Formatie 2021-2022
Wij zijn blij dat we kunnen meedelen dat we ook in het nieuwe schooljaar weer met 6 
groepen mogen werken. U krijgt uiterlijk begin juni informatie over de samenstelling van 
de groepen en de leerkrachtbezetting.

Nationaal Programma Onderwijs
Het Nationaal Programma Onderwijs richt zich op het herstel en de ontwikkeling van het 
onderwijs tijdens en na corona. De overheid gaat hiervoor geld vrijmaken, maar op dit 
moment is er nog veel onduidelijk over de uitvoering. In de komende tijd gaan we voor 
het inzetten van deze gelden een plan opstellen, dat goedgekeurd moet worden door de 
MR. We houden u op de hoogte van de voortgang.

Nieuwe rekenmethode
Momenteel is een werkgroep op de Mariaschool bezig met het bekijken van nieuwe 
rekenmethodes. Onze huidige methode is verouderd en past ook minder goed bij de 
manier waarop wij willen werken. Voor de zomervakantie gaan we onze definitieve 
keuze maken en in het nieuwe schooljaar wordt de nieuwe methode ingevoerd.

Doekoe spaaractie
Op maandag 19 april is de Doekoe Scholenactie bij de COOP gestart. Bij aankoop van 
actieproducten ontvangt u speciale Doekoemunten, die gedoneerd kunnen worden aan 
onze school. Zo kunnen we samen sparen voor leuke sport- en spelmaterialen voor op 
het schoolplein, de gymles of sportdagen om het bewegen nog leuker te maken voor 
onze leerlingen. De actie wordt gehouden van 19 april t/m 23 mei. Dus als u boodschap-
pen doet bij de COOP, wilt u dan de munten voor de Mariaschool sparen?
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Ontdek Hightech Almelo
In de meivakantie organiseert Stichting Ontdek Hightech Almelo 
een tour door de binnenstad van Almelo. Aan de hand van een 
routekaart kom je langs de mooiste plekjes in de binnenstad en 
voeren kinderen allerlei leuke opdrachten uit, waarbij leren en 
spelen gecombineerd wordt. Met een tasje vol met attributen ga 
je op pad en op zoek naar plekken waar je een activiteit kunt uit-
voeren, ontwikkeld door Mad Science. De Tour is het leukst voor 
kinderen van de basisschool en is geheel gratis. Deze activiteit 
wordt aangeboden door de 12 hightech bedrijven van Stichting 
Ontdek Hightech Almelo. Download de gratis routekaart op 
https://ontdekhightech.nl/tour-almelo

Schoolfotograaf
Op dinsdag 25 mei staat de schoolfotograaf gepland. Op dit 
moment is het nog niet helemaal zeker of dit door zal gaan. Als 
de fotograaf wel komt, dan zullen er alleen buiten foto’s gemaakt 
worden. U krijgt via Klasbord bericht of het maken van foto’s op 
25 mei doorgaat.

Kamp groep 8
Zoals de situatie nu is, zal groep 8 in juni wel op kamp gaan naar 
Giethoorn. Wanneer de regelgeving vanuit de overheid toch nog 
aangescherpt wordt, bestaat er een kans dat we alsnog moeten 
besluiten om het kamp niet door te laten gaan. Mocht er een  
wijziging in de planning komen, dan laten we u dit zo snel  
mogelijk weten.
De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 zijn daarom vrij van  
woensdag 2 t/m vrijdag 4 juni.

Nieuwe datum uitreiking rapport
De uitreiking van het tweede rapport zal plaats vinden op donder-
dag 1 juli. We hebben hier voor gekozen omdat het eerste rap-
port door de lockdown pas in maart is uitgereikt.
U ontvangt in juni informatie over de (facultatieve) eindgesprek-
ken.
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