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Agenda
Zondag 10 april
·  Ingrid Lubbers (schoonmaak) jarig

Week van 11 t/m 14 april
·  Tussengesprekken 

Maandag 11 en dinsdag 12 april
·  Schoolvoetbaltoernooi

Maandag 11 april
·  Kanariepietjestoernooi 

Woensdag 13 april
·  Eieren zoeken groep 1 t/m 4

Donderdag 14 april
·  11.30 uur Witte Donderdagviering
·  12.00 uur groepsdoorbrekend  

gezamenlijk lunchen
·  15.30 uur teamvergadering

Vrijdag 15 t/m maandag 18 april
·  Paasweekend, alle kinderen vrij

Woensdag 20 en donderdag 21 april
·  Cito Eindtoets groep 8

Vrijdag 22 april
·  Koningsspelen voor groep 1 t/m 8

25 april t/m 6 mei
·  Vakantie

Maandag 9 mei
·  Papiercontainer bij school

Donderdag 12 mei
·  15.00 uur teamvergadering
·  Nieuwsbrief 11 verschijnt 

Geachte ouders/verzorgers en kinderen,
Vorige week hebben we onder grote belangstelling ons CMK project “Water” afgesloten. 
Wat was het fijn dat er weer zoveel ouders in de school kwamen. Afgelopen dinsdag 
hebben we meegedaan aan de Nationale Buitenlesdag, waarbij toch alle groepen buiten 
een les hebben gehad, ondanks het minder mooie weer.
Volgende week is er weer het schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 7 en 8, maar ook 
het Kanariepietjestoernooi voor groep 2. Ook zijn er rond Pasen weer de nodige activi-
teiten waarover u meer kunt lezen in deze nieuwsbrief. Na de Koningsspelen op vrijdag 
22 april gaan we allemaal heerlijk genieten van 2 weken meivakantie.

CMK project
Op woensdag 30 maart is het CMK project “Water” met een tentoonstelling afgesloten. 
Het was leuk om te zien dat er zeer veel ouders en andere belangstellenden de moeite 
genomen hebben om hierbij te komen kijken. Tijdens het project hebben de groepen 
leuke excursies gehad, onder andere naar de Barkel en de waterzuivering. De kleuters 
hebben een vaartocht met de Zomp gemaakt. Er waren groepsdoorbrekende creatieve 
activiteiten, waarbij de jongere kinderen door de oudere kinderen geholpen werden. 
Ook zijn er in de groepen creatieve lessen geweest, waarbij procesgericht gewerkt werd. 
Bij al deze activiteiten was natuurlijk ook hulp van ouders nodig. Hierbij willen we alle 
ouders bedanken die geholpen hebben om ons cultuurproject tot een succes te maken.

Verkeersexamen
Maandag 28 maart hebben de kinderen van groep 7 het theoretische verkeersexamen met 
goede resultaten gemaakt. Helaas was er ook dit jaar geen praktisch verkeersexamen. 
Vol trots kunnen wij zeggen: Alle kinderen zijn geslaagd!
Hierbij willen we hen van harte feliciteren.

Vakanties schooljaar 2022-2023
Voor het nieuwe schooljaar ziet het vakantierooster er als volgt uit:
Studiedag:  woensdag 5 oktober
Herfstvakantie:  17 t/m 21 oktober
St. Maartensmarkt:  maandag 7 november
Kerstvakantie:  maandag 26 december t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie:  27 februari t/m 3 maart
Paasvakantie:  7 t/m 10 april
Meivakantie:  24 april t/m 5 mei
Hemelvaartsvakantie:  18 en 19 mei
Tweede Pinksterdag:  maandag 29 mei
Start zomervakantie:  donderdag 20 juli om 14.00 uur t/m vrijdag 1 september

Schoolvoetbaltoernooi
Op maandag 11 en dinsdag 12 april wordt het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi voor de 
groepen 7 en 8 gehouden voor de Wierdense basisscholen bij voetbalvereniging SVZW 
De wedstrijden starten vanaf 16.00 uur en onze school doet mee met een meisjesteam 
en twee jongensteams. Iedereen is van harte welkom om te komen kijken en onze teams 
aan te moedigen. Op maandag 11 april doen ook drie gemengde voetbalteams uit groep 
2 mee aan het Kanariepietjestoernooi. Wij wensen alle teams veel plezier en succes.

Jaargang 15   7 april 2022   Nieuwsbrief 10

De Bongerd 1     7642 DA Wierden     Tel. 0546 - 57 26 90     directie.mariaschool@skot.nl

www.mariaschoolwierden.nl

http://www.mariaschoolwierden.nl


Nieuwe MR leden
In de nieuwsbrief van 27 januari 2022 hebben wij een oproep 
gedaan voor nieuwe MR leden. We zijn blij u te kunnen melden 
dat Rosanne Caarels en Eline Bekhuis zich hebben aangemeld. 
Na het bijwonen van een MR vergadering en een informati e-
avond over het werk van de MR, hebben zij bij ons aangegeven 
dat ze aankomend schooljaar zitti  ng willen nemen in onze MR. 
Wij zijn hier erg blij mee en wensen Rosanne en Eline veel succes 
met hun nieuwe functi e. In de eerste nieuwsbrief van het nieuwe 
schooljaar zullen zij zich voorstellen. 

Palmpasenviering
Op zondag 10 april is er om 9.30 uur een Gezinsviering en Kinder-
kerk met het jeugdkoor DoReMi. Alle kinderen -klein en groot- 
mogen eerst met hun ouders in de kerk plaatsnemen. Na een 
gezamenlijke opening van de viering en de tocht met Palmpasens 
door de kerk gaan de kinderen t/m groep 3 naar de Kinderkerk in de 
pastorie. Zij komen aan het eind van de viering terug in de kerk. Ook 
voor de allerkleinsten is er opvang. Iedereen is van harte welkom en 
we hopen dat veel opa’s en oma’s en anderen ook meevieren en de 
stokken bewonderen! werkgroep gezinsviering

Oecumenische Palmpaasoptocht
Kinderen van alle kerken wandelen samen door Wierden. 
Deze optocht vertrekt na onze viering om 10.45 uur vanuit 
onze pastorietuin. Doen jullie ook mee? 
We lopen een mooie route door Wierden van ongeveer 800 meter 
met als eindpunt de Bott erhof. Het B-orkest van de St. Jansharmo-
nie zorgt voor de muziek! Paashazen delen att enti es uit, dus het 
is handig om het paasnetje van voorgaande jaren mee te nemen. 
Een bijdrage voor de onkosten van deze tocht is mogelijk bij onze 
kerk en bij de Bott erhof. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun 
kinderen ti jdens deze tocht. werkgroep gezinsviering

Paaseieren zoeken
Op woensdag 13 april gaan de kinderen van de groepen 1 en 2 
eieren zoeken bij de Boshoeve. De kinderen van de groepen 3 en 

4 gaan eieren zoeken bij de Klimkuil. De kinderen van de groepen 
1 en 2 hoeven deze ochtend geen fruit en drinken mee te nemen. 
Wilt u de weersverwachti ng in de gaten houden en de kleding van 
de kinderen hierop afstemmen? 

Witt e Donderdagviering
Donderdag 18 april is het Witt e Donderdag, de dag dat het laatste 
avondmaal van Jezus met zijn leerlingen wordt herdacht. Wij zul-
len op school om 11.30 uur een viering hebben met alle leerlin-
gen in het Trefpunt. Tijdens deze viering worden de ingeleverde 
spaardoosjes overhandigd aan de werkgroep van de Vastenac-
ti e. Aansluitend gaan de kinderen samen lunchen. Dit gebeurt 
groepsdoorbrekend met alle kinderen. De kinderen moeten op 
deze dag wel hun eigen eten en drinken meenemen, zowel voor 
de ochtendpauze als voor de lunch. Tijdens de lunch zal de ouder-
raad in samenwerking met school zorgen voor wat extra’s voor 
alle kinderen. U krijgt hierover nog een apart bericht.

Koningsspelen
Op vrijdag 22 april doen we mee aan de Koningsspelen. Alle leer-
lingen starten deze ochtend met het Koningsontbijt op school. De 
leerlingen hoeven dus niet thuis te ontbijten.
Daarna gaan de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 op de velden 
van SVZW een sportdag houden, die georganiseerd wordt door 
Sti chti ng De Welle. U ontvangt hierover binnenkort een mail met 
prakti sche informati e.
Voor de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 wordt op school een 
sporti eve ochtend georganiseerd. De leerlingen van groep 1 zijn 
deze ochtend ook welkom op school. Wilt u uiterlijk donderdag 
14 april doorgeven aan de leerkrachten of uw kind wel of niet 
aanwezig zal zijn op 22 april? De leerlingen van de groepen 1 t/m 
4 hebben les volgens de normale schoolti jden (8.30-12.00 uur) en 
hoeven geen fruit en drinken voor de pauze mee te nemen.

Schoolfotograaf
Op dinsdag 17 mei komt de schoolfotograaf. Dit schooljaar heb-
ben we gekozen voor een andere fotograaf, namelijk foto Koch. 


