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Agenda
Donderdag 10 februari
· Uitreiking rapport groep 3 t/m 8
· 15.00 uur teamvergadering

Zaterdag 12 februari
· 18.30 uur Heilig Vormsel

Maandag 14 t/m vrijdag 18 februari
· Adviesgesprekken groep 8
· 10-minutengesprekken groep 1 t/m 7

Woensdag 16 februari
· Groep 1 wel naar school

Donderdag 17 februari
· Nieuwsbrief 8 verschijnt

Geachte ouders/verzorgers en kinderen,
De eerste Nieuwsbrief van dit jaar ligt weer voor u. Gelukkig mochten we toch na de 
kerstvakantie gewoon naar school en hoefden er tot nu geen klassen online onderwijs te 
volgen. Wij hopen dat dit zo blijft en het aantal afwezigen beperkt blijft.
We zijn in alle groepen gestart met het afnemen van de Citotoetsen, dus wij vragen u 
om afspraken bij huisarts of tandarts zo veel mogelijk buiten schooltijd te plannen.
Als de rapporten op 10 februari uitgereikt zijn, volgen in de laatste week voor de voor-
jaarsvakantie de advies- en 10-minutengesprekken met alle ouders. U krijgt binnenkort 
de uitnodiging hiervoor.

Nationale Voorleesdagen
Op woensdag 26 januari zijn de Nationale Voorleesdagen van start gedaan. Ook op de 
Mariaschool hebben we hier natuurlijk aandacht aan besteed. De leerkrachten van de 
groepen 1 en 2 hebben voorgelezen aan hun groepen. De kinderen hebben in pyjama of 
onesie geluisterd naar “Maar eerst ving ik een monster” van Tjibbe Veldkamp en Kees 
de Boer. Ondertussen konden ze genieten van een lekker krentenbolletje. We hopen dat 
u thuis ook regelmatig tijd kunt vinden om uw kind(eren) voor te lezen.

Geen Open Huis
In verband met de coronamaatregelen zal er dit jaar geen Open Huis zijn. Om toch de 
Mariaschool onder de aandacht te brengen, plaatsen we regelmatig berichten op Face-
book. We vragen u om deze berichten te delen, zodat we een groter bereik hebben en 
mensen die nog geen Facebookvrienden zijn van de Mariaschool ook deze berichten te 
lezen krijgen. Ouders die hun driejarige kind willen aanmelden en nog niet bekend zijn 
met de Mariaschool, zijn op afspraak van harte welkom voor een rondleiding. Om een 
afspraak te maken, kan er een mail gestuurd worden naar directie.mariaschool@skot.nl 
Ook telefonisch kan er een afspraak gemaakt worden (0546-572690).We hopen dat veel 
ouders een kijkje komen nemen op onze school.

Groep 1 wijziging rooster
In verband met carnaval was het de bedoeling dat de leerlingen van groep 1 op woens-
dag 16 februari vrij zouden zijn, om op vrijdag 18 februari op school carnaval mee te 
vieren. Aangezien er dit jaar geen carnaval gevierd wordt, passen wij deze planning 
aan. Wij verwachten dus de leerlingen van groep 1 op woensdagmorgen 16 februari op 
school. Op vrijdag 18 februari zijn zij dan vrij, zoals gewoonlijk.

Rekenen op het rapport
Dit schooljaar zijn we gestart met de nieuwe rekenmethode Pluspunt. De toetsen die bij 
deze methode horen, hebben een preventief karakter. Dit betekent dat de methode er-
van uitgaat dat na een lange periode intensief oefenen en veel herhalen er pas een toets 
afgenomen wordt om vast te stellen of de leerstof beheerst wordt. Hierdoor worden 
er door veel kinderen hoge cijfers behaald op de methodetoetsen, maar komt dat niet 
altijd overeen met de resultaten in de klas. Bij het bepalen van het rapportcijfer worden 
de resultaten tijdens de lessen natuurlijk wel meegenomen, waardoor het rekenniveau 
goed weergegeven kan worden.
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Nieuwe MR leden gezocht.
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad, die bestaat uit 
ouders en personeel van de school. Via de MR praten ouders 
en personeel mee over het schoolbeleid. We doen dit door een 
aantal keren per schooljaar met elkaar in gesprek te gaan. Voor 
een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming 
vragen aan de MR, voordat een besluit genomen kan worden. Op 
deze manier heeft de MR een belangrijke inbreng in het beleid 
van school.

Op dit moment zitten Liselore Kok en Marieke Zwijnenberg als 
vertegenwoordiging van de ouders in de MR. De leerkrachten die 
in de MR zitten, zijn Rianne Stange en Anouk Smit. Liselore Kok 
zal aan het eind van dit schooljaar stoppen als MR lid. Daarom 
zijn we op zoek naar een nieuwe ouder die zitting wil nemen in 
de MR. Als u meer informatie wilt over deze functie, dan kunt 
u contact zoeken met bovengenoemde personen. Wilt u zich 
beschikbaar stellen om zitting te nemen in de MR, dan kunt u 
uiterlijk 10 februari een mailtje sturen aan riannestange@skot.nl
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