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Agenda
Vrijdag 25 juni
· Juf Nardy jarig

Maandag 28 juni  
· Oud papiercontainer

Woensdag 30 juni 
· 10.30-12.00 uur doorschuifochtend 
· Groep 8 vanaf 10.15 uur vrij
·  19.30 uur musical en afscheidsavond 

groep 8 

Donderdag 1 juli
· Groep 8 om 10.30 uur op school
· Rapport groep 1 t/m 7

Donderdag 1 juli t/m woensdag 7 juli
·  Facultatieve eindgesprekken groep 

1 t/m 7

Vrijdag 2 juli
· Juf Marion jarig  

Dinsdag 6 juli
· Cultuurproeverij 

Woensdag 7 juli
· Groep 8 vrij

Donderdag 8 juli
· Laatste schooldag 
· 10.30 uur groep 8 op school
· 14.00 uur start van de zomervakantie

Zaterdag 10 juli
· Meneer Robert Kreileman jarig

Maandag 23 augustus
· Start nieuwe schooljaar 
 

Geachte ouders/verzorgers,
Dit is de laatste Nieuwsbrief van opnieuw een bijzonder schooljaar. Ondanks alle  
maatregelen, waarmee we dit jaar te maken hebben gehad, hebben we toch ook een 
fijne tijd met elkaar gehad en veel geleerd.
Binnenkort volgen nog de eindgesprekken voor een aantal leerlingen en gaan we samen 
genieten van de Cultuurproeverij. Wij zijn blij dat we de laatste twee weken bijna zonder 
beperkingen het schooljaar gezamenlijk kunnen afsluiten.
We wensen u allen een fijne vakantie en zien graag de kinderen terug op maandag  
23 augustus.

Heilig Vormsel en 1e Heilige Communie
In de afgelopen periode hebben de kinderen van de groepen 4 en 5 de Eerste Heilige 
Communie gedaan. Er waren op zondag 30 mei 2 aparte vieringen i.v.m. het maximaal 
aantal personen dat toegestaan was door de coronamaatregelen. Ondanks dat er slechts 
weinig mensen aanwezig mochten zijn, waren het sfeervolle vieringen. Gelukkig konden 
de familieleden en andere belangstellenden de vieringen via een livestream volgen. 
Aankomend schooljaar zullen er geen leerlingen van de Mariaschool de Eerste Heilige 
Communie doen. In het schooljaar 2022-2023 zullen de leerlingen die dan in groep 4 en 
5 zitten, samen de voorbereiding doen.
De leerlingen van groep 8 deden het Vormsel op zaterdag 19 juni in een mooie viering.
We bedanken de werkgroepleden voor hun inzet.

Grote Rekendag
Op woensdag 23 juni hebben we meegedaan met de Grote Rekendag in alle groepen.  
De kinderen hebben ervaren dat rekenen veel meer is dan alleen sommen maken,  
doordat ze bezig zijn geweest met onderzoekend rekenen. Zelf ontdekken levert  
namelijk inzicht op waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. Het was een  
leuke en leerzame dag!

Bijdrage schoolkamp groep 8
Groep 8 heeft weer genoten van het kamp in Giethoorn, mede dankzij het ontzettend 
mooie weer. Om ook de komende jaren het schoolkamp voor groep 8 te kunnen hou-
den, wordt de ouderbijdrage voor het kamp komend schooljaar verhoogd naar € 50,-. 
Deze verhoging is goedgekeurd door de MR. Aankomend schooljaar gaan we met groep 
8 nog wel naar Giethoorn. Voor de kleine groepen, die in de jaren daarna komen, gaan 
wij bekijken of we het kamp nog in Giethoorn kunnen houden of dat het noodzakelijk is 
om een andere locatie te zoeken.

Doorschuifochtend op woensdag 30 juni 
Op woensdag 30 juni houden we vanaf 10.30 uur onze doorschuifochtend. 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. 
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Afscheidsavond en musical groep 8 
Op woensdag 30 juni voeren de kinderen van groep 8 ‘s avonds 
de musical “Help we zijn het bruidspaar kwijt” op, waarbij alleen 
de ouders aanwezig kunnen zijn. De betrokken ouders krijgen 
binnenkort aanvullende informatie over de precieze invulling van 
de avond. We willen de ouders die zich hebben ingezet voor het 
decor en verdere hulp, hartelijk bedanken. 
 
Kermis op de Bongerd
Ondanks dat er geen Wiezo feesten zijn dit jaar, zal er wel kermis 
gehouden worden. De opbouw start op maandag 5 juli en vanaf 
dat moment zullen wij als school hinder ondervinden van de op-
bouw van de kermis. De Bongerd is met de auto of de fiets alleen 
bereikbaar vanaf de zijde van de kerk. Vanaf de kant van de Mitra 
is het wel mogelijk om veilig over de stoep naar school te lopen. 
Tijdens de haal- en brengtijden zullen er i.v.m. de veiligheid zo 
min mogelijk activiteiten bij het opbouwen van de kermis zijn. 
Wanneer het te druk is bij het ophalen, dan is het toegestaan om 
binnen het hek op het kleuterplein te wachten tot de kinderen uit 
school komen. 

Laatste schooldag
Op donderdag 8 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 program-
ma in de eigen klas volgen. Er wordt door de ouderraad gezorgd 
voor een traktatie, maar de leerlingen moeten deze dag zelf 
zorgen voor hun fruit en de lunch.
Vanaf 13.50 uur nodigen we ouders, broers, zussen en andere 
belangstellenden uit om met de kinderen op de speelplaats te 
verzamelen om groep 8 uit te zwaaien, die door een erehaag de 
school zullen verlaten. We willen u wel vragen om hierbij gepaste 
afstand te bewaren!
Om 14.00 uur gaan we knallend het schooljaar uit en start de 
zomervakantie voor de kinderen. Ouders zijn welkom op het plein 
om afscheid te nemen van de leerkrachten, mits er voldoende 
afstand gehouden wordt. Het is dus niet toegestaan om handen 
te schudden. 

Slotviering
Op donderdag 8 juli vieren wij het einde van het schooljaar met 
een slotviering. We hopen dat we deze viering gezamenlijk met 
alle kinderen in het Trefpunt kunnen houden om zo een mooie 
afsluiting van een bijzonder schooljaar te hebben.

Nieuwe mailadressen leerkrachten
SKO Twenterand heeft voor alle leerkrachten nieuwe  
e-mailadressen aangemaakt. Dit levert soms wat verwarring op. 
De nieuwe adressen zijn als volgt opgebouwd: voornaamachter-
naam@skot.nl (bijvoorbeeld connekeholleboom@skot.nl).  
Het mailadres van de directie is: directie.mariaschool@skot.nl. 
Het is wenselijk als u instelt, dat “@skot.nl”-adressen veilig zijn, 
want het blijkt dat deze mail bij sommige providers als spam 
gezien worden. Onze oude adressen (connekeholleboom@ 
mariaschoolwierden.nl) kunt u tijdelijk nog wel gebruiken om  
de leerkrachten een bericht te sturen.

Jaarverslag MR
De MR heeft een verslag gemaakt over afgelopen schooljaar. 
Wanneer u dit verslag graag wilt lezen, dan kunt u het verslag 
opvragen bij de directie (directie.mariaschool@skot.nl).

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 en kalender
Voor de zomervakantie zal de informatiegids op papier voor het 
nieuwe schooljaar aan uw kind meegegeven worden. De kalender 
kunt u in de Klasbord ouderapp vinden, zodat de data steeds 
actueel zullen zijn. 

Papiercontainer  
Op maandag 28 juni staat voor de laatste keer dit schooljaar de 
papiercontainer bij school. De data voor de papiercontainer voor 
het nieuwe schooljaar kunt u lezen in de nieuwe informatiegids 
en in de Klasbord ouderapp. 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 23 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 23 augustus start het nieuwe schooljaar. Wij begin-
nen die dag met een inloop voor ouders en kinderen, tenzij de 
overheid weer beperkingen gaat opleggen i.v.m. corona. Dit bete-
kent dat u uw kind vanaf 8.30 uur naar de klas kunt brengen. De 
leerkracht zal u dan welkom heten. U kunt rustig even in de groep 
van uw kind blijven en een praatje met de leerkracht, andere 
ouders en andere kinderen maken. De inloop duurt tot 9.00 uur. 
Heeft u meerdere kinderen op school, dan kunt u in alle rust de 
verschillende groepen bezoeken.

Wegbrengen kleuters
In het nieuwe schooljaar kiezen we ervoor om de kleuters ’s mor-
gens niet meer door de ouders binnen te laten brengen. Doordat 
de leerkrachten dit schooljaar noodgedwongen de leerlingen van 
de groepen 1 en 2 buiten opgevangen hebben, is gebleken dat dit 
veel meer rust geeft voor de kinderen. De kinderen hebben voor 
schooltijd nog even de mogelijkheid om buiten te spelen en gaan 
vervolgens samen met de leerkracht naar binnen. Daar zorgen de 
kinderen er zelf voor dat hun eten en drinken op de juiste plek 
wordt weg gezet, waardoor hun zelfstandigheid wordt vergroot. 
De leerkrachten van de groepen 1 en 2 zijn vanaf 8.20 uur buiten 
om toezicht te houden.



Aanvulling vakantierooster 2021-2022
Het kamp voor groep 8 in het komende schooljaar is van 15 t/m 
17 juni. Alleen op vrijdag 17 juni zijn de leerlingen van de groepen 
2 t/m 4 vrij.

Vakantielezen
Tijdens de zomeractie van www.jeugdbibliotheek.nl  kun je de 
mooiste verhalen beleven. Gewoon op je telefoon of tablet. Met 
de gratis online Bibliotheek-app download je de leukste e-books 
en luisterboeken. Ook als je nog géén lid bent van de bieb! De zo-
meractie loopt van 1 juli tot en met 31 augustus. Ben je nog geen 
lid van de bieb? Dan mag je in de actieperiode 10 e-books en 10 
luisterboeken lezen. Er is keuze uit duizenden boeken. 
Als je lid bent van de bieb, dan heb je toegang tot de gehele 
jeugdcollectie in de online Bibliotheek. 


