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Agenda
Vrijdag 18 februari
·  Muzikale voorstelling voor groep  

3 t/m 5

21 t/m 25 februari
· Voorjaarsvakantie 

Vrijdag 25 februari
· Hienke Jannink jarig

Donderdag 3 maart
· Presentatie Vastenactie

Maandag 7 maart
· Oud papiercontainer

Dinsdag 8 maart
· 15.00 uur teamvergadering

Maandag 14 maart
· 15.00 uur teamvergadering
· 20.00 uur MR vergadering

Dinsdag 15 maart
· 20.15 uur OR vergadering

Donderdag 17 maart
· Nieuwsbrief 9 verschijnt

Geachte ouders/verzorgers en kinderen,
Door de flexibiliteit en inzet van het team, hebben wij gelukkig geen groepen naar huis 
hoeven te sturen. Wij bedanken u voor het begrip t.a.v. de wisseling van leerkrachten, 
want hierdoor hebben we wel voor alle groepen onderwijs kunnen verzorgen. Ondanks 
de vele ziektegevallen zijn ook bijna alle oudergesprekken deze week gevoerd.
Morgen zal er een gezellige dag in alle groepen zijn ter vervanging van het carnaval. De 
OR zorgt voor een lekkere traktatie op deze dag. De leerlingen van groep 1 en 2 hebben 
vandaag al hun verkleedfeestje gevierd met wat lekkers erbij.
Morgen begint de welverdiende vakantie en we hopen iedereen na de vakantie weer 
gezond terug te zien op school.

Vormsel
Op zaterdag 12 februari hebben de leerlingen van groep 8 het Heilig Vormsel ontvangen 
van rector Kuipers. Ondanks dat er slechts een beperkt aantal mensen aanwezig moch-
ten zijn in de kerk, was het toch een sfeervolle viering. Wij bedanken de werkgroep voor 
hun inzet.

Culturele voorstelling
Op vrijdag 18 februari gaan de leerlingen van de groepen 3, 4 en 5 genieten van de  
muzikale voorstelling “Peter en de wolf” in Gebouw “in Harmonie”, die gegeven wordt 
door Kaliber Kunstenschool. 

“Scoor een Boek!”
De bibliotheek Wierden organiseert in samenwerking met voetbalclub Heracles vanaf  
11 februari de actie “Scoor een Boek!”. De bedoeling is dat de leerlingen van groep 5  
samen zo veel mogelijk boeken lezen. De leesconsulent van de bibliotheek gaat tijdens 
“de rust” met de leerlingen praten over de gelezen boeken en de voetballers van  
Heracles motiveren de kinderen om nog meer boeken te gaan lezen. Ook thuis mogen  
er natuurlijk boeken gescoord worden! Tot slot komen de deelnemende klassen bij 
elkaar op het voetbalveld voor een sportieve afsluiting. Dan wordt ook het totaal aantal 
(voor)gelezen boeken bekend gemaakt.

“Geef een boek cadeau”
De actie “Geef een boek cadeau” bestaat 5 jaar. Daarom biedt de organisatie dit jaar 
een heel bijzonder boek aan: “Het Achterhuis”, het wereldberoemde dagboek van Anne 
Frank. Vanaf 11 februari is dit indrukwekkende boek te koop in de boekhandel voor 
maar €2,99. Wat zou het mooi zijn als alle kinderen uit de bovenbouwgroepen dit boek 
gaan lezen!

Vastenactie 2022
Ook dit jaar doen de leerlingen van de Mariaschool weer mee aan de Vastenactie. Het 
project is hetzelfde als het project van vorig jaar, omdat door corona de actie vorig jaar 
niet door is gegaan. De actie gebeurt in samenwerking met de Stichting Vrienden Oost-
Europa. 2 leden van deze groep, Frits Roeloffzen en Fons Wenting, komen uit Wierden. 
Zij gaan al ruim 30 jaar met hulpgoederen naar Roemenië. De opbrengst van de Vasten-
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actie is voor de renovatie van het keukengebouw van een bejaar-
denhuis in Badeni in Roemenië. Door deze renovatie kunnen de 
demente bejaarden in dit tehuis een eigen plek krijgen, wat voor 
alle ouderen veel rust geeft.
Op donderdag 3 maart is de presentatie van de Vastenactie in 
alle klassen en krijgen de leerlingen de spaardoosjes mee. Deze 
doosjes mogen weer ingeleverd worden in de week voor Pasen. 
Hierover krijgt u t.z.t. nog bericht.

Gezinsviering 
Op zondag 6 maart om 10.30 uur is er een Eucharistieviering met 
pastor Cornelissen en ons kinderkoor Doremi met als thema  
“Kies de goede weg!” Word jij ook wel eens in verleiding gebracht 
om iets te doen wat niet goed is, twijfel je soms of voel je je 
soms onzeker? We gaan zingen, luisteren en met elkaar hierover 
praten. We zien jullie graag. Werkgroep gezinsviering

Financieel jaarverslag OR 
Het financiële jaarverslag van het schooljaar 2020-2021 is ter 
inzage beschikbaar. Ouders die hier interesse in hebben, krijgen 

de gelegenheid hiervoor van 19.30-20.00 uur op dinsdagavond 
15 maart voorafgaand aan de OR-vergadering. Mocht u hiervan 
gebruik willen maken, dan kunt u zich uiterlijk vrijdag 11 maart 
aanmelden bij de voorzitter van de OR, Veronique Kenkhuis.

CMK project
Dit schooljaar hebben wij in maart weer schoolbreed ons cultuur-
project. Het thema is dit jaar “water”. Tijdens dit project zullen 
we in alle groepen verschillende creatieve activiteiten doen, lezen 
en leren over verschillende aspecten van water, maar er zullen ook 
excursies georganiseerd worden. We zijn op dit moment in overleg 
welke mogelijkheden er al weer zijn. Wanneer er hulp nodig is 
voor het vervoer, dan wordt dit door de leerkracht van uw kind 
gevraagd.
Het project wordt afgesloten op woensdag 30 maart. Wij hopen dit 
te doen met een tentoonstelling, maar dit is afhankelijk van de dan 
geldende maatregelen. U krijgt t.z.t. hier meer informatie over.


