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Agenda

Donderdag 24 maart
·  15.00 uur teamvergadering

Woensdag 30 maart
·  12.00 uur afsluiting CMK project

Maandag 4 april
·  Oud papiercontainer

Woensdag 6 april
·  Marit Beldhuis jarig

Donderdag 7 april
·  Nieuwsbrief 10 verschijnt

Geachte ouders/verzorgers en kinderen,
Met veel plezier zijn de kinderen afgelopen maandag begonnen aan het cultuurproject 
“Water”. Alle kinderen vonden het erg leuk om eindelijk weer groepsdoorbrekend te 
werken. De komende weken volgen er nog veel meer interessante, gezellige en leerzame 
activiteiten in het kader van dit project. We gaan er samen van genieten dat er eindelijk 
weer mogelijkheden zijn om dit soort leuke dingen te doen!

Voorleeskampioen
In oktober was Tamar Qurajan voorleeskampioen van de Mariaschool geworden. In fe-
bruari zijn de online kampioenschappen van de gemeente Wierden gehouden. Alle deel-
nemers kregen de opdracht om een opname van het voorlezen te maken. Alle filmpjes 
zijn bekeken door een deskundige jury en zij hebben een winnaar gekozen. Helaas heeft 
Tamar niet gewonnen, maar zij is wel verrast met een mooi boek door Brenda Exterkate 
van de bibliotheek. 

Wijziging schooltijden 2022-2023
Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan de kinderen op woensdag tot 12.30 uur naar 
school. Door wekelijks alle kinderen een kwartier langer naar school te laten gaan, is 
er wat meer ruimte in het rooster. Op deze manier kunnen we wel twee weken meiva-
kantie inplannen en daarnaast is er dan ook ruimte om studiedagen te houden. De MR 
heeft ingestemd met deze wijziging.

Parkeren
Om het zo veilig mogelijk bij school te houden, vragen wij u nogmaals dringend om te 
parkeren in de vakken bij het halen, maar vooral ook het brengen van de kinderen. U 
kunt hiervoor gebruik maken van de parkeervakken aan de kant van Home Sweet Home 
of op de grote parkeerplaats naast het plein. Het is niet toegestaan om te parkeren voor 
de drukkerij/zonnestudio, want dit is privéterrein.

CMK project
Afgelopen maandag zijn we in alle groepen begonnen met het cultuurproject “Water”. 
U kunt dit ook zien aan de mooie schilderwerken die aan het hek bevestigd zijn. De kin-
deren hebben maandagmiddag groepsdoorbrekend samen fantasievissen gemaakt. De 
komende weken zullen er nog veel creatieve activiteiten volgen. Ook zullen alle groepen 
excursies maken die te maken hebben met het thema “Water”.
Op woensdag 30 maart vanaf 12.00 uur zijn alle ouders welkom in de school om samen 
met uw kind(eren) de afsluitende tentoonstelling te bekijken.

Zelftesten
Zoals u gisteren heeft kunnen horen, hoeven de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 vanaf 
volgende week niet meer preventief te testen. Daarom krijgen de kinderen niet meer 
regelmatig zelftesten mee naar huis. Maar wij hebben nog voldoende voorraad, dus uw 
kind kan er zelf om vragen bij de leerkracht.
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Jong Sint Jan
Eindelijk is het zover, na een lange ‘corona’ pauze pakken we de 
draad weer op! Op vrijdagavond 25 maart staat de avond in het 
teken van de Olympische Spelen! We maken een activiteitencir-
cuit met verschillende uitdagingen en spelen met landenteams 
tegen elkaar! Welk land haalt de meeste punten binnen? Ook zijn 
er leuke prijzen te winnen! Kom je ook gezellig? Wij hebben er 
weer veel zin in! De avond is in de Pastorie van 19.00-20.30 uur 
en kost €1,50. Graag opgeven vóór maandag 21 maart per e-mail: 
jongsintjan@hotmail.com (mondeling of per tel.: Secr. St. Jan de 
Doper 0546-571217 openingstijden in de St. Jansklok) Graag tot 
dan!
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