
mariaschool
wierden

Agenda
Maandag 6 september 
· Oud papier container

Dinsdag 7 september
· 15.00 uur teamvergadering
· 20.15 uur OR vergadering

Woensdag 8 september
·  Juffen- en menerendag  

groepen 3 t/m 8

Donderdag 9 september
· Juffendag groepen 1-2
·  19.00 uur informatieavond VO  

voor groep 8

Maandag 13 september
· 15.00 uur teamvergadering

Maandag 20 t/m vrijdag 24 september
· Kennismakingsgesprekken

Donderdag 23 september
· Nieuwsbrief 2 verschijnt 

Zaterdag 12 februari
· 18.30 uur Heilig Vormsel 

Geachte ouders en kinderen,
Maandag 23 augustus zijn we weer begonnen aan het nieuwe schooljaar. Helaas moes-
ten we toch nog op het laatste moment de inloop in alle groepen afblazen, omdat de 
coronaregels dit nog niet toelieten. Wij hopen dat de regels op korte termijn versoepeld 
worden, zodat de school weer toegankelijker wordt voor ouders. 
Na de zomervakantie mochten wij 2 nieuwe collega’s verwelkomen in ons team. In deze 
Nieuwsbrief stellen zij zich even voor.
In de eerste weken besteden we tijdens de Gouden Weken veel aandacht aan de 
groepsvorming, zodat we hier de rest van het schooljaar plezier van hebben. We wensen 
alle kinderen een gezellig schooljaar toe. Ook de nieuwe kinderen die na de zomerva-
kantie bij ons op school zijn gekomen, willen we graag van harte welkom heten en een 
leuke tijd bij ons op school wensen. Verder vindt u in deze Nieuwsbrief weer de nodige 
informatie voor de komende periode en aandachtspunten die voor het hele schooljaar 
gelden. 

Klasbord ouderapp
Sinds het voorjaar van 2021 werken we met de Klasbord ouderapp. Binnen deze app 
zijn verschillende mogelijkheden. De directie of de leerkrachten kunnen berichten op de 
tijdlijn plaatsen en ook de Nieuwsbrief wordt via deze app naar ouders gestuurd. Ook 
bestaat de mogelijkheid voor ouders of leerkrachten om een persoonlijk bericht naar 
elkaar te sturen.  Met ingang van dit schooljaar maken we ook gebruik van de agenda in 
deze app. In de agenda worden door de directie de vakanties, de vrije dagen en de acti-
viteiten die op schoolniveau plaatsvinden, vermeld. De leerkrachten zullen de activitei-
ten die speciaal voor hun eigen groep plaatsvinden, hier ook in gaan zetten. De agenda 
op de website is hiermee komen te vervallen.
Wanneer u geen berichten ontvangt in de Klasbord ouderapp, wilt u dit dan melden bij 
de leerkracht, zodat we het probleem zo snel mogelijk kunnen oplossen.

Voorstellen nieuwe collega’s:
Hallo allemaal!
Ik ben Dennis Lankamp en ik ben dit 
schooljaar de leerkracht van groep 
6-7 en op maandag van groep 8. 
Ik ben 27 jaar en ik kom uit Borne. 
In mijn vrije tijd kijk ik graag naar 
voetbal en probeer ik allerlei nieuwe 
creaties uit in de keuken. Om het 
weekend zit ik (hopelijk) te genieten 
van FC Twente in het stadion en ik 
mag graag werken met computers. 
Afgelopen jaar heb ik gewerkt op 
een school in Dedemsvaart binnen 
dezelfde stichting (SKOT). Dit jaar een 
nieuw avontuur bij de Mariaschool 
waar ik erg veel zin in heb!
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Ik ben Jolien Smit en woonachtig in Vriezenveen. Hier woon ik 
met mijn man en 2 dochters. Vanaf dit schooljaar ben ik werk-
zaam op de Mariaschool. 
Dit schooljaar zal ik voornamelijk in groep 3-4 bij juf Jeanine in 
de klas aanwezig zijn als onderwijsassistent. Dit betekent dat ik 

hierbij veel zal begeleiden in 
kleine groepen. Daarnaast 
zal ik daar waar nodig, ook 
in de groepen 1-2 te vinden 
zijn. Ik vind het erg leuk en 
waardevol om de leerlingen 
te zien groeien in resultaten 
en persoonlijkheid. Ik zal hier 
dan ook mijn uiterste best 
voor doen.  
Ik heb enorm veel zin in 
deze uitdaging en heb nu al 
een positieve indruk van de 
school en de leerlingen. 

Openingsviering
Op maandag 30 augustus hebben we met alle groepen in het 
Trefpunt de openingsviering van het nieuwe schooljaar gehou-
den. Het thema van de viering was: “Alleen ga je sneller, maar 
samen kom je verder”. Het was een sfeervolle viering, waarin 
we met elkaar gezongen en gebeden hebben en geluisterd naar 
verhalen hoe je samen verder kunt komen. We hopen dat we 
dit schooljaar ook op de Mariaschool er voor kunnen zorgen dat 
iedereen een ander verder wil helpen en dat we goed kunnen 
samenwerken. 

Gouden Weken
De eerste weken van het nieuwe schooljaar besteden we tij-
dens de Gouden Weken in alle groepen speciaal aandacht aan 
groepsvormende activiteiten. Er wordt extra tijd ingeruimd om 
activiteiten voor de groepsvorming tussen kinderen onderling en 
de leerkracht(en) uit te voeren. De afsluiting van deze groeps-
vormende activiteiten vindt plaats op woensdag 8 of donderdag  
9 september tijdens de juffen- en menerendag.

Doekoe
Vorig schooljaar hebben we meegedaan aan de Doekoe spaar-
actie van de COOP. Deze actie heeft het mooie bedrag van  
€ 276 opgeleverd. Voor dit bedrag hebben wij leuke sport-  
en spelmaterialen mogen uitzoeken. Bedankt allemaal voor het 
meesparen!

Juffen- en menerendag
Als afsluiting van de groepsvormende activiteiten zal weer de 
juffen- en menerendag gehouden worden, omdat dit een mooi 
moment is om de saamhorigheid in de groepen nog eens te 
benadrukken. Op woensdag 8 september zullen de groepen 3 t/m 
8 deze dag vieren. De invulling van deze dag horen de leerlingen 
van hun eigen leerkracht. Deze kinderen moeten wel gewoon een 
tussendoortje voor de ochtendpauze meenemen. Op donderdag 
9 september zal deze dag voor de groepen 1-2 gehouden worden 

bij ’t Kukelnest in Goor. De kinderen van de groepen 1-2 moeten 
wel zelf eten en drinken voor de lunch meenemen, maar niet 
voor de ochtendpauze.

Informatieavond VO groep 8
Op donderdag 9 september zal er voor de ouders van groep 8 een 
informatieavond over het voortgezet onderwijs plaats vinden. 
De avond zal om 19.00 uur beginnen, met in achtneming van de 
RIVM-voorschriften. De betrokken ouders krijgen hiervoor een 
uitnodiging.

Hulpouders voor het nieuwe schooljaar.
Wij hopen aankomend schooljaar weer gebruik te maken van 
hulpouders bij verschillende activiteiten. Daarom willen wij graag 
weer een beroep doen op ouders die tijd en zin hebben om op 
school te helpen. Maar ook de hulp van opa’s of oma’s wordt zeer 
gewaardeerd. Vorige week heeft uw kind het opgaveformulier 
mee naar huis gekregen. Wellicht kunt u een activiteit vinden, 
waarbij u zou willen helpen. Wanneer u het opgaveformulier nog 
niet ingeleverd heeft, wilt u dat dan deze week doen? Wanneer u 
zich heeft opgegeven, dan wordt u persoonlijk benaderd door de 
leerkrachten of door leden van de Ouderraad.

Telefoonbriefjes
Vorige week zijn de telefoonbriefjes uitgedeeld, waarop u de hui-
dige mobiele nummers van de ouders/verzorgers kunt aangeven. 
Ook kunt u aangeven welke nummers wij kunnen bellen in geval 
van ziekte of een ongelukje. U kunt hierbij denken aan grootou-
ders, oppas, buurvrouw of een nummer van uw werk.  
Mocht u een nieuw telefoonnummer hebben of verhuisd zijn, 
wilt u dat dan vermelden op het briefje of een mail sturen naar 
hienkejannink@skot.nl. Dan kunnen wij dit aanpassen in de leer-
lingenadministratie. Wilt u ervoor zorgen dat we van elk kind dit 
briefje zo spoedig mogelijk terugkrijgen? 

Aandachtspunten voor het nieuwe schooljaar

Filmen op school:
Het is in verband met de privacy van leerlingen niet toegestaan 
door ouders op school in klassen te filmen (zoals bijvoorbeeld bij 
een kijkochtend, eerste schooldag of verjaardag). Fotograferen 
is bij een dergelijke gelegenheid wel mogelijk. Bij Klassenwerk of 
gelijksoortige activiteiten is het toegestaan om met uw mobiele 
telefoon te filmen, mits het de voortgang niet verstoort. Deze 
opnames mogen gemaakt worden voor eigen gebruik, maar wij 
verzoeken u met klem om deze opnames niet te delen in app-
groepen of op sociale media in verband met de wet op de privacy.

Gebruik mobiele telefoons:
Zoals in de informatiegids vermeld staat, is het niet toegestaan 
voor leerlingen om op school gebruik te maken van een mobiele 
telefoon. Wanneer kinderen een telefoon mee nemen naar 
school, dan zijn ze verplicht deze voor aanvang van de lessen bij 
de leerkracht in bewaring te geven. Na 14.30 uur kunnen ze deze 
bij de leerkracht ophalen, waarna ze buiten het schoolterrein 
weer gebruikt mogen worden. 
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Gezond eten en drinken:
Als school hechten we veel waarde aan gezonde voeding. We 
hebben hiervoor ook uw aandacht gevraagd in de informati egids. 
De schoolregel die geldt voor de groepen 1 t/m 8: In de pauzes 
eten we een gezonde boterham en/of fruit en drinken uit een be-
ker. Wij verzoeken u vriendelijk om hier rekening mee te houden 
en uw kind gezond eten en drinken mee te geven. In alle groepen 
wordt het afval gescheiden. Wij willen hiermee de kinderen al op 
jonge leeft ijd laten bijdragen aan een beter milieu.

Verjaardag vieren in de klas:
De verjaardag vieren op school is natuurlijk één van de hoogte-
punten voor een jarig kind. Met name in de onderbouwgroepen 
wordt hier uitgebreid aandacht aan besteed. In de groepen 
1-2 mogen de ouders hier bij aanwezig zijn. In verband met de 
coronamaatregelen zijn voorlopig alleen voorverpakte traktati es 
toegestaan. De leerlingen krijgen een verjaardagskaart, waarmee 
de jongste kinderen langs de leerkrachten mogen gaan. Hierbij 
kan eventueel een traktati e voor de leerkrachten meegenomen 
worden, maar dit is zeker niet noodzakelijk.

Fietsen en de fi etsenstalling:
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 zett en hun fi ets in de stalling 
aan de Bongerd. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 lopen met 
hun fi ets over het plein en zett en hun fi ets in de stalling achter de 
school. 

Rookverbod:
Met ingang van 1 augustus 2020 is het een wett elijke verplichti ng 
dat basisscholen rookvrij zijn. We vragen u daarom ook om niet 
te roken op het plein of wanneer u staat te wachten aan het hek. 

Wanneer u helpt bij buitenschoolse acti viteiten, zoals meerijden 
naar een excursie of voorstelling, is het ook niet toegestaan om te 
roken, ook niet buiten het zicht van de kinderen.

Kennismakingsgesprekken
In de week van 20 september zullen de kennismakingsgesprekken 
plaats vinden. De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 worden hier-
bij ook verwacht. Binnenkort krijgt uw kind een brief mee, waarop 
u de voorkeursmomenten voor een gesprek kunt aangeven.

Gezinsviering
Op zondag 5 september om 10.30 uur is er een gezinsviering 
met Pastoor Cornelissen en kinderkoor DoReMi in de Sint Jan de 
Doperkerk. We gaan onder andere luisteren naar een verhaal uit 
de bijbel, waarin Jezus tegen iemand zegt: “Ga open”. Wat zou hij 
daar mee bedoelen?
Hierbij nodigen we alle kinderen uit om weer bij elkaar te komen! 
Werkgroep Gezinsviering

Kinderkoor DoReMi
Als je in groep 4 of hoger zit en houdt van zingen en gezelligheid, 
dan is het kinderkoor op zoek naar jou! Er wordt geoefend op 
donderdagmiddag na schoolti jd van 14.45-15.30 uur in de pasto-
rie. Er wordt begonnen met wat drinken en lekkers en er is een 
kleine pauze om even lekker buiten te spelen. Ongeveer 10x per 
jaar zingt het koor in de gezinsvieringen van de kerk. Ook is er 2x 
per jaar een kooruitje, alti jd weer een feestje. Heb je zin om een 
keer te komen kijken, dan zien we je graag en neem dan gezel-
lig een vriendje of vriendinnetje mee. Wil je eerst nog wat meer 
informati e, stuur dan een mail naar 
gezinsvieringsintjan@gmail.com


