mariaschool
wierden
De Bongerd 1

7642 DA Wierden

Tel. 0546 - 57 26 90

directie@mariaschoolwierden.nl
Jaargang 15 14 oktober 2021 Nieuwsbrief 3

Geachte ouders/verzorgers en kinderen,

De afgelopen weken hebben we met elkaar genoten van veel (voor)leesactiviteiten in
de Kinderboekenweek met het thema “Worden wat je wil”. Ook heeft deze week Robert
Exterkate afscheid genomen van de ouders en kinderen van de Mariaschool. Morgen
begint de herfstvakantie. We wensen iedereen een fijne vakantie met mooi weer en veel
gezelligheid.
Kinderboekenweek.
Na een gezellige opening, waarbij door de leerkrachten verschillende beroepen
uitgebeeld werden, waren in deze week verschillende leuke activiteiten, waarbij veel
aandacht voor boeken en (voor)lezen in alle groepen was. Door de bovenbouwgroepen
werd voorgelezen aan de jongere leerlingen en alle leerkrachten hebben in een andere
groep voorgelezen. Ook werd de inmiddels traditionele “kleedjesmarkt” gehouden,
waarop weer veel boeken van eigenaar verwisselden. We waren blij dat er dit jaar weer
ouders bij konden zijn.
Tot slot hebben we morgen een gezellige vossenjacht als afsluiting van de Kinderboekenweek.
Voorleeskampioen van de Mariaschool.
Dinsdag 12 oktober werd de voorleeswedstrijd van onze school gehouden. Hierbij hebben de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 geluisterd naar de winnaars van elke groep.
Het werd een spannende strijd tussen alle goede voorlezers. De jury besliste uiteindelijk
dat Tamar Qurajan uit groep 8 gewonnen heeft. Zij las voor uit “Villa Fien” van
Janneke Schotveld. Van harte proficiat en succes gewenst met de voorleeswedstrijd
van de bibliotheek van Wierden die in februari 2022 zal plaats vinden.

Agenda
Vrijdag 15 oktober
· Vossenjacht
18 t/m 22 oktober

· Herfstvakantie
Maandag 25 oktober

· 15.00 uur teamvergadering
onderbouw
Dinsdag 26 oktober

· 15.00 uur teamvergadering
bovenbouw
Maandag 1 november		

· Alle kinderen vrij
Dinsdag 2 november

· Fietscontrole
Donderdag 4 november

· Nationaal Schoolontbijt
Handbaltoernooi
Op woensdagmiddag 13 oktober deden een jongens- en een meisjesteam mee met
het handbaltoernooi. Ook dit jaar kwam de Mariaschool goed voor de dag. De jongens
behaalden een mooie 3e plaats. De meisjes kwamen zelfs op de 2e plek! Hierbij willen we
de teams van harte bedanken voor hun inzet en feliciteren met de behaalde resultaten.
En natuurlijk bedanken we de trainers en het publiek hartelijk voor de ondersteuning.
Vrije dagen groep 0-1
Op woensdag 1 december zijn de leerlingen van groep 0-1 vrij. Op vrijdag 3 december
worden zij op school verwacht van 8.30-12.00 uur om het Sinterklaasfeest te vieren. Ook
op woensdag 16 februari zijn de leerlingen van groep 0-1 vrij. De kinderen die het leuk
vinden, zijn dan welkom op vrijdagochtend 18 februari om op school carnaval te vieren.
Op woensdag 1 december en woensdag 16 februari hebben alle leerlingen van groep 2
les van juf Marion.
Familievoorstelling
De Culturele Raad Wierden organiseert in de herfstvakantie de kindervoorstelling Dik en
Pier. De voorstelling gaat over Dik en Pier die samen graag muziek maken, maar de boze
buurman begint steeds te klagen. Het is voor kinderen van ongeveer 4 t/m 9 jaar op
woensdag 20 oktober. Het begint om 14.00 uur in basisschool de Talenter,
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Vrijdag 5 november

· Jolien Smit jarig
Maandag 8 november

· Oud papiercontainer
Donderdag 11 november

· 13.45 uur Klassenwerk
· 15.00 uur teamvergadering
· Nieuwsbrief 4
Woensdag 1 december

· groep 0-1 vrij
Vrijdag 3 december

· Groep 0-1 Sinterklaasfeest op school
Woensdag 16 februari

· Groep 0-1 vrij
Vrijdag 18 februari

· Groep 0-1 carnaval op school

Margrietlaan 1 in Enter en duurt ongeveer 50 minuten.
De geldende norm van de Coronamaatregelen wordt gevolgd:
kinderen het liefst zonder begeleiding naar binnen, eventueel kan
de begeleider naar binnen met de Corona QR code of testbewijs.
Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij boekhandel Reterink in Wierden en kosten € 3.50. Eventueel zijn er nog kaarten te
koop op 20 oktober op de locatie.

nogmaals benadrukken dat een gezond ontbijt belangrijk is voor
de gezondheid en ontwikkeling van de leerlingen. Een gezond
ontbijt is een goede start van de dag, waardoor er voldoende
energie is om op school goed te kunnen leren. Naast het gezellig
samen eten, wordt ook in alle groepen gesproken over het belang
van een gezond ontbijt. De leerlingen hoeven op deze dag dus
niet thuis te ontbijten.

Fruit, een lekkere buit!
Ook dit jaar doen wij mee met de spaaractie van “Fruit, een
lekkere buit!”. Daarom vragen wij u om de stickers van de kiwi’s
te sparen. De spaarposter ligt op tafel in de personeelskamer.
De leerlingen mogen de stickers aan hun leerkracht geven of zelf
opplakken op de poster in de personeelskamer. Als de spaarposter vol is, krijgen wij weer 20 nieuwe speelballen, waarmee de
kinderen veel plezier op het plein kunnen hebben.

Week van de Mediawijsheid
De Week van de Mediawijsheid start op vrijdag 5 november
voor de groepen 7 en 8. In MediaMasters krijgen de kinderen
een super spannende opdracht die ze binnen vijf dagen moeten
volbrengen. Ze zijn daar ongeveer een uur per dag in de klas mee
bezig. Daarnaast kunnen ze extra opdrachten uitvoeren voor extra
punten. Alle vormen van media worden ingezet. Om informatie
te vinden, maar ook om de kinderen van de wijs te brengen. Is
alles wat ze zien wel echt? Kunnen ze iedereen vertrouwen? Wat
vertellen ze over zichzelf? Mediawijs word je door ervaring. Door
ermee aan de slag te gaan, door fouten te maken en zo tot inzichten te komen wat de effecten van media zijn, zowel op jezelf als
op anderen. Zo ervaar je niet alleen wat fout gaat, maar ook hoe
leuk media kan zijn. Doorzettingsvermogen en creativiteit zorgen
ervoor dat alle leerlingen uiteindelijk slagen voor MediaMasters
2021 op vrijdag 12 november.

Fietscontrole op dinsdag 2 november
Wij hechten grote waarde aan de veiligheid als onze leerlingen op
de fiets naar school komen. Daarom zullen op dinsdag 2 november vrijwilligers van V.V.N. op school komen om de fietsen van
de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 te controleren. Kinderen die
op die ochtend met de fiets naar school komen, worden in de
gelegenheid gesteld om hun fiets te laten controleren. Naast een
goed onderhouden fiets met goede verlichting, vergroten ook
reflecterende hesjes de veiligheid. Deze hesjes zijn op dinsdag,
woensdag en donderdag op te halen bij Hienke Jannink.
Nationaal Schoolontbijt
Op donderdag 4 november doet de Mariaschool weer mee aan
het Nationaal Schoolontbijt. Door hieraan mee te doen, willen wij

Klassenwerk
Op donderdag 11 november is er Klassenwerk vanaf 13.45 uur
in het Trefpunt, waarbij alle groepen een kort optreden zullen
verzorgen. De ouders van de groepen 1-2 van juf Marion, 5 en 8
zijn van harte welkom.

