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Agenda
Donderdag 23 september
· Opname promotiefilm
 
 27 september t/m 1 oktober 
· Week tegen Pesten

Maandag 27 september
· 15.00 uur teamvergadering

Donderdag 30 september
· Veiligheidsdag brandweer Twente

Maandag 4 oktober
· Oud papiercontainer bij school
· 20.00 uur MR vergadering

Dinsdag 5 oktober
· Dag van de Leraar

Woensdag 6 oktober
· Opening Kinderboekenweek

Donderdag 7 oktober
· Maatjeslezen
· 15.00 uur teamvergadering

Dinsdag 12 oktober
· 12.30 uur voorleeswedstrijd
· 20.15 uur OR vergadering

Woensdag 13 oktober
· 8.30 - 9.00 uur kleedjesmarkt
·  12.00 - 12.30 afscheid  

Robert Exterkate voor ouders

Donderdag 14 oktober 
· Nieuwsbrief 3

18 t/m 22 oktober
· Herfstvakantie

Geachte ouders/verzorgers en kinderen,
We gaan een aantal bijzondere weken tegemoet. Volgende week besteden we in alle 
klassen aandacht aan de Week tegen Pesten, want pesten willen we absoluut niet heb-
ben op de Mariaschool. Op donderdag 30 september komt de brandweer om in alle 
groepen uitleg te geven over het werk van de brandweer. Op woensdag 6 oktober is 
de opening van de Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek zal er extra veel 
aandacht zijn voor (voor)lezen in alle groepen, waarbij het thema “Worden wat je wilt” 
centraal zal staan. En in de week voor de herfstvakantie gaat helaas onze directeur, 
Robert Exterkate, afscheid nemen van de Mariaschool.

Nieuwe rekenmethode
Wij zijn blij dat we dit schooljaar gestart zijn met de nieuwe rekenmethode Pluspunt. 
Een methode waarmee we volgens de nieuwste inzichten goed rekenonderwijs kunnen 
geven. Om de methode optimaal te kunnen gebruiken, hebben wij dit schooljaar bij de 
invoering van Pluspunt ondersteuning van Margreeth Mulder van Wizz-scholing. 
Naast de methode Pluspunt maken wij ook structureel gebruik van de materialen van 
Met Sprongen Vooruit. Om hier goed mee te kunnen werken, volgen meerdere leer-
krachten hiervoor nascholing.

Nationaal Programma Onderwijs 
Zoals u in het voorjaar heeft kunnen lezen, is er door de overheid extra geld beschikbaar 
gesteld voor het onderwijs. Het team heeft een plan gemaakt voor de besteding van dit 
geld, wat goedgekeurd is door de MR.
Het geld wordt onder andere ingezet voor extra handen in de klas. Dennis Lankamp en 
Jolien Smit zijn daarom ons team komen versterken. Hierdoor is er ook meer tijd be-
schikbaar voor de leerkrachten die specialist zijn op het gebied van taal/lezen, rekenen 
en sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast zijn er materialen aangeschaft van Met 
Sprongen Vooruit en wordt door meerdere leerkrachten nascholing van Met Sprongen 
Vooruit gevolgd.
Ook wordt er muziekles gegeven door een vakleerkracht muziek, door een samenwer-
king met Harmonie Sint Jan. Tot slot investeren we een klein deel in de pilot met onze 
schoolhond Ollie. Aan het eind van dit schooljaar wordt er in overleg met de MR beke-
ken waaraan volgend schooljaar de NPO gelden besteed worden.

Afscheid Robert Exterkate
Zoals u vorige week hebt kunnen lezen in het bericht op Klasbord, gaat Robert Exterkate 
afscheid nemen van de Mariaschool. Dit zal gebeuren in de week voor de herfstvakantie. 
Op maandag en dinsdag zal hij in de klassen afscheid van de kinderen nemen.
Op woensdag 13 oktober is er gelegenheid voor ouders, oud-leerlingen en andere be-
langstellenden om Robert een hand te geven. Dit zal plaatsvinden in het Trefpunt van de 
Mariaschool van 12.00 - 12.30 uur. Wij nodigen u van harte uit om van deze gelegenheid 
gebruik te maken.

Week tegen Pesten
Van 27 september t/m 1 oktober doen wij mee met de landelijke Week tegen Pesten. 
Het thema van dit jaar is: Buitensluiten? Uitgesloten!  
Tijdens deze week zullen er in alle groepen activiteiten gedaan worden die passen  
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bij dit thema en maken we pesten bespreekbaar. We willen er 
samen voor zorgen dat er voor pesters geen ruimte is op de 
Mariaschool. Wij willen dat de school voor iedereen een veilige 
en fijne plek is! 

Stagiaires
Er zijn dit schooljaar ook weer enkele stagiaires op de  
Mariaschool. Hierbij stellen ze zich voor:

Hallo allemaal,
Ik ben Nadieh Bennink en ik ben dit schooljaar sta-
giaire bij de Mariaschool in groep 3-4. Ik ben 18 jaar 
en ik woon in Wierden. Ik studeer voor onderwijsas-
sistent bij Landstede in Raalte en ben nu bezig met 
mijn laatste jaar. Na deze opleiding wil ik graag de 
pabo-opleiding gaan volgen om uiteindelijk zelf als 
docent voor de klas te kunnen staan. Je kan me veel 
vinden bij korfbalvereniging Blauw-Zwart. Ik train/
speel zelf wedstrijden en daarnaast coach ik ook nog 

een juniorenteam. Daarnaast werk ik ook bij bungalowpark Hoge 
Hexel als horecamedewerker. Ik heb veel zin in dit stagejaar, tot 
snel in groep 3-4! Groetjes Nadieh Bennink 

Elise te Morsche – Stagiaire Onderwijsassistent
Hoi, ik ben Elise. Ik ben 18 jaar oud en loop stage in groep 5. Ik 
ben tweedejaars op de opleiding tot onderwijsassistent. Ik hoop 

hier heel veel ervaring op te doen in het werken met 
kinderen en werken in de klas. Tot nu toe vind ik het 
heel erg leuk op deze school en ik heb heel veel zin in 
dit komende schooljaar. 
Mijn hobby’s zijn tekenen, vooral in een bullet journal, 
rolschaatsen en gitaar- en ukelelespelen. Thuis hebben 
wij 2 hondjes die het heel leuk vinden om de ballen te 
vangen. Ik houd ervan om te werken op een basis-
school, omdat ik het leuk vind om kinderen te helpen 
met leren op hun eigen niveau. 

Kinderboekenweek op de Mariaschool
Zoals elk jaar zullen we ook dit keer weer diverse activiteiten or-
ganiseren tijdens de Kinderboekenweek. Op woensdag 6 oktober 
wordt de Kinderboekenweek geopend met alle kinderen. Het 
thema dit jaar is “Worden wat je wilt”. U ontvangt binnenkort via 
Klasbord informatie over de activiteiten die in deze week plaats 
gaan vinden. 

Voorleeswedstrijd op de Mariaschool
Op dinsdag 12 oktober houden we op school weer de voorlees-
wedstrijd. 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.

Schoolhond Ollie
Vorige week heeft u 
een brief ontvangen 
over schoolhond Ollie. 
Wij zijn erg blij dat we 
in samenwerking met 
de gemeente Wierden 
het inzetten van de 
schoolhond als een pilot 
van een jaar kunnen 
opzetten. Aan het eind 
van dit schooljaar wordt 
de pilot geëvalueerd 
en kunnen we bekijken 
of er een vervolg aan 
gegeven kan worden. 
De avonturen van Ollie 
kunnen jullie volgen op 
Facebook en Instagram 
(schoolhond Ollie).


