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Agenda
Dinsdag 16 november
· 15.00 uur teamvergadering

22 t/m 26 november  
· Tussengesprekken

Dinsdag 23 november
· 20.15 uur OR vergadering

Woensdag 1 december
· Groep 1 vrij

Donderdag 2 december
· Nieuwsbrief 5 

Vrijdag 3 december
· Sinterklaasfeest
· 8.30 - 12.00 uur groep 1 naar school

Woensdag 1 t/m vrijdag 3 juni 2022
· Kamp groep 8

Vrijdag 3 juni 2022
· Vrije dag groep 2 t/m 4

Geachte ouders en kinderen,
Net voor de herfstvakantie heeft Robert Exterkate afscheid genomen als directeur van 
de Mariaschool. In deze Nieuwsbrief kunt u een bedankje van hem lezen. Vorige week 
hebben we meegedaan aan het Nationaal Schoolontbijt. Het was gezellig om met elkaar 
te eten en zo de dag gezond te beginnen. Vandaag hebben we sinds lange tijd gelukkig 
weer Klassenwerk kunnen houden. Het was fijn om weer samen te zijn met ouders in 
het Trefpunt. We hopen dat deze momenten de komende tijd door kunnen blijven gaan, 
maar dit is afhankelijk van de eventuele nieuwe coronamaatregelen.

Bedankje Robert Exterkate
Beste kinderen en ouders,
In de week voor de herfstvakantie heb ik op allerlei manieren afscheid genomen van de 
kinderen, ouders en collega’s van de Mariaschool. Ik kan u zeggen dat het een afscheid in 
stijl was! Ik ben in de groepen geweest voor een korte les, dat was erg leuk om te doen. 
Ik kreeg mooie cadeaus van de kinderen en de ouders van de diverse groepen. Hiervoor wil 
ik u allemaal heel hartelijk bedanken.
Vervolgens konden ouders afscheid nemen en werd er volop gebokst en mooie woorden 
gesproken. Dit heeft mij heel goed gedaan en hiervoor ook hartelijk bedankt, net zoals de 
talloze kaarten, cadeaus etc. Ik heb dit als hartverwarmend ervaren. Ik kan zeggen dat ik 
een prachtige tijd op de Mariaschool heb gehad en dat is mede te danken geweest aan de 
kinderen en ouders waarmee ik heb samengewerkt.
Donderdag 14 oktober was dan echt mijn laatste dag op school met een afscheid voor ge-
nodigden. We hebben gezellig bij elkaar gezeten en over van alles gekletst. Ook hierop kan 
ik met een warm gevoel terugkijken en het maakte het afscheid helemaal af voor mij.  
Dan rest mij u allen het allerbeste te wensen in een goede gezondheid en moge het jullie 
allen goed gaan. Ik wil graag afsluiten met de volgende mooie woorden die ik op een 
kaartje tegenkwam: “Bedankt allemaal dat wij samen mochten spelen en leren, dromen 
en groeien en nog het meest voor alle pret!”     
Hartelijke groeten, Robert Exterkate.

Nationaal Schoolontbijt
Op donderdag 4 november hebben wij meegedaan aan het Nationaal Schoolontbijt. We 
zijn gestart met een gezond ontbijt in alle groepen. Met de kinderen is natuurlijk ook be-
sproken hoe belangrijk het is om goed te ontbijten aan het begin van de dag. Wij hopen 
door deelname aan het Nationaal Schoolontbijt, de kinderen bewust te maken van de 
noodzaak om dagelijks goed te ontbijten. 

Tussengesprekken
In week 47, van maandag 22 t/m vrijdag 26 november worden de tussengesprekken 
in alle groepen gehouden. Als de leerkrachten een tussengesprek noodzakelijk vinden 
voor uw kind(eren), wordt u persoonlijk uitgenodigd. Wij hopen dat deze gesprekken 
op school kunnen plaats vinden. Mocht dit niet voor alle gesprekken mogelijk zijn, dan 
overlegt de leerkracht met u in welke vorm het gesprek dan het beste plaats kan vinden, 
bijvoorbeeld telefonisch of online. 
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Kassabonnen Kinderboekenweek
Tijdens de Kinderboekenweek konden de kassabonnen van boek-
handel Reterink ingeleverd worden op school. Veel ouders heb-
ben dit gedaan, waardoor wij weer voor een mooi bedrag boeken 
konden uitzoeken bij Reterink. Hartelijk dank hiervoor.

Fruit een lekkere buit!
De spaaractie om kiwistickers te sparen is afgesloten. De spaar-
poster is vol dankzij uw hulp, waardoor we binnenkort weer 
20 nieuwe kiwiballen op school krijgen. Ook voor deze actie 
natuurlijk bedankt voor het meesparen!

Gezinsviering
Op zondag 28 november is er om 10.00 uur weer een gezinsvie-
ring in de St. Jan de Doperkerk. Jeugdkoor DoReMi zal zingen 
tijdens deze viering. In deze eerste adventsviering gaan we kijken 
naar wat komt, we steken de eerste kaars aan, luisteren naar een 
mooi verhaal en we gaan samen zingen.   
Werkgroep Gezinsviering

Vacature oudergeleding GMR
Hierbij vindt u een oproep van de voorzitter van de GMR van SKO 
Twenterand:

Beste ouders / verzorgers,
Aan het einde van dit schooljaar ontstaat er een vacature binnen 
de oudergeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggen-
schapsraad (GMR) van de Stichting Katholiek Onderwijs Twen-
terand (SKOT)
De GMR adviseert of verleent instemming aan beleidsstukken en 
financiële documenten.
Er zijn drie vertegenwoordigers in de GMR namens de ouders en 
drie vertegenwoordigers namens het personeel. 
Vind je het leuk om mee te denken en te praten op dit beleids-
niveau en zit je kind volgend schooljaar ook nog op één van de 
SKOT-scholen, stel je dan kandidaat. Dit kan via een berichtje aan 
ons emailadres voor 31 januari 2022.
Voor meer info verwijzen we je naar de website  
https://www.skot.nl/SKOT/GMRtact 
Maar je kunt natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen via 
gmr@skot.nl.
Namens de GMR, Bertold Broekmate, Voorzitter GMR SKOT

Even voorstellen:
Er zijn weer nieuwe stagiaires begonnen op onze school, die zich 
hierbij aan u voorstellen.

Hallo, ik ben Maaike Rekers en ik loop stage 
in groep 1-2 bij juf Marion. Ik ben 16 jaar en 
ik woon in Wierden. Ik ben begonnen met de 
opleiding onderwijsassistente op Landstede in 
Raalte. Ik vind het erg leuk dat ik nu stage kan 
lopen op mijn eigen basisschool. Mijn hobby’s 
zijn handbal en creatief bezig zijn. Ik heb heel 

veel zin in mijn stage en ik hoop dat ik hier veel ga leren.

Hoi, mijn naam is Luuk Bruggink. Ik ben 19 
jaar en ik woon in Rijssen. Ik volg mijn oplei-
ding aan het ROC in Hengelo. Ik loop stage 
tot februari in groep 1-2 bij juf Rianne. Mijn 
hobby is voetbal en in mijn vrije tijd ben ik 
graag samen met familie of vrienden. Het 
lijkt mij leuk om in de toekomst in het on-
derwijs te werken. Dus ik hoop deze periode 
veel ervaring op te doen in het werken met kinderen.

Sinterklaasfeest 
Op dit moment durven wij geen uitspraken te doen over hoe wij 
het Sinterklaasfeest op 3 december kunnen vieren. De leerlin-
gen van groep 1 hebben wel school op deze ochtend en hebben 
daarom op woensdag 1 december geen school. De leerlingen 
van groep 2 hebben woensdag 1 december les van juf Marion. 
U krijgt via Klasbord bericht in welke vorm het Sinterklaasfeest 
gevierd kan worden en of ouders hierbij aanwezig kunnen zijn.

Wijziging data kamp en vrije dagen onderbouw
Door onvoorziene omstandigheden is het noodzakelijk om de 
data van het schoolkamp van groep 8 te wijzigen. Groep 8 gaat nu 
op kamp van 1 t/m 3 juni 2022.
Deze wijziging heeft ook gevolgen voor de vrije dag van de leerlin-
gen van de groepen 2 t/m 4. Zij zijn vrij op vrijdag 3 juni 2022. 
Hiermee komt de vrije dag op 17 juni te vervallen.
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