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Agenda
Donderdag 12 mei
· Groep 8 bezoek aan Rijksmuseum
· 15.30 uur teamvergadering

Dinsdag 17 mei
· Schoolfotograaf

Woensdag 18 mei
· Handbalmiddag groep 3 en 4

Woensdag 18 en donderdag 19 mei
· Korfbaltoernooi groep 5 en 6

Donderdag 19 mei
· 13.45 Klassenwerk
· 15.00 uur teamvergadering

Maandag 23 mei
· 20.00 uur MR vergadering

Dinsdag 24 mei
· Schoolreisje groepen 1 t/m 7
· Conneke Holleboom jarig

Donderdag 26 en vrijdag 27 mei
· Hemelvaartsweekend

Zaterdag 28 mei
· Juf Rianne en juf Anouk jarig

Maandag 30 mei
· 15.00 uur teamvergadering
· Schoolhond Ollie jarig

Dinsdag 31 mei
· 20.15 uur OR vergadering

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

Vrijdag 3 juni
· Vrije dag groepen 2 t/m 4

Maandag 6 juni
· 2e Pinksterdag alle leerlingen vrij 

Dinsdag 7 t/m vrijdag 10 juni
· Avondvierdaagse 

Donderdag 9 juni
· Nieuwsbrief 12

Geachte ouders/verzorgers en kinderen,
Net voor de meivakantie hebben alle kinderen een formulier meegekregen voor onze 
actie voor Oekraïne. Er is al een mooi bedrag opgehaald, maar wij hopen dat er de 
komende week nog veel geld bijkomt. De kinderen mogen maandag 16 mei hun formu-
lieren met het geld inleveren bij de leerkracht. Op dinsdag 24 mei gaan we dan eindelijk 
weer op schoolreisje, iets waar de leerlingen van de groepen 1 t/m 7 heel veel zin in 
hebben. Voor groep 8 zal begin juni het kamp plaatsvinden in Giethoorn. Tijdens het 
kamp van groep 8 hebben de leerlingen van de groepen 2 t/m 4 alleen de vrijdag vrij.

Formatie 2022-2023
Wij zijn blij dat we kunnen meedelen dat we ook in het nieuwe schooljaar weer met  
6 groepen mogen werken. U krijgt uiterlijk begin juni, na goedkeuring door de MR,  
informatie over de samenstelling van de groepen en de leerkrachtbezetting.

Vastenactie
Tijdens de Witte Donderdagviering is de opbrengst van de Vastenactie overhandigd  
aan de werkgroep. De kinderen van de Mariaschool hebben maar liefst € 616,31  
verzameld voor de renovatie van de keuken van het bejaardentehuis in Roemenië.  
Een groot compliment voor jullie inzet!

Schoolfotograaf
Op dinsdag 17 mei komt de schoolfotograaf. Dit jaar worden de foto’s gemaakt door Foto 
Koch. Van 8.30-8.50 uur is er gelegenheid om foto’s te maken samen met broertjes en 
zusjes die nog niet op school zitten. Verdere informatie kunt u lezen in het Klasbordbericht.

Klassenwerk
Op donderdag 19 mei wordt het Klassenwerk om 13.45 uur gehouden, waarbij alle groe-
pen een kort optreden verzorgen. Het Klassenwerk zal dit keer in het teken staan van 
onze actie voor Oekraïne. Alle ouders zijn welkom om tegen een vrijwillige bijdrage de 
voorstelling bij te wonen. Omdat wij veel ouders verwachten, zal er maar een beperkt 
aantal zitplaatsen zijn. Tijdens het Klassenwerk zal er een leuk schilderij bij opbod ver-
kocht worden. De opbrengst hiervan is ook voor onze fietsenactie. Ook zal de voorlopige 
opbrengst van de actie deze middag bekend gemaakt worden.

Kinderkerk
Op zondag 22 mei om 10.00 uur is er weer Kinderkerk in de Sint Jan de Doperkerk. We 
gaan samen kijken, luisteren en zingen. Het thema is “Lief zijn voor de natuur”. Daarom 
mag je een mooie bloem meenemen. Werkgroep Kinderkerk

Schoolreisje   
Op dinsdag 24 mei gaan de kinderen van de groepen 1 t/m 7 op schoolreisje. Hieronder 
leest u de benodigde informatie. Het is natuurlijk gezellig en lekker om eten en drinken 
mee te nemen op schoolreisje, maar tijdens de busrit mag er geen kauwgum, chips en 
koolzuurhoudende dranken gegeten en gedronken worden. Alvast hartelijk bedankt voor 
uw medewerking. 
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Wilt u de weersverwachti ng in de gaten houden en indien 
nodig uw kind insmeren met zonnebrandcrème?

Groep 1 en 2  
De kinderen van de groepen 1 en 2 gaan naar ’t Höfk e in Bentelo.   
Ze krijgen school T-shirts aan, zodat zij goed herkenbaar zijn voor 
de begeleiding. 
We verwachten de kinderen om 9.00 uur in de klas om het school 
T-shirt aan te trekken. De bus vertrekt om 9.15 uur bij school en 
de kinderen zullen rond 15.00 uur weer terug zijn. De kinderen 
hoeven geen eten en drinken mee te nemen. Wel mogen ze iets 
te snoepen meenemen. Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen op 
ti jd op school aanwezig zijn, zodat de bus op ti jd kan vertrekken. 
De kinderen mogen geen geld meenemen. 
  
Groep 3, 4, 5 en 6 
De kinderen van de groepen 3, 4, 5 en 6 gaan naar Drouwener-
zand Att racti epark. De bus vertrekt om 8.45 uur bij school en 
de kinderen zullen rond 17.00 uur weer terug zijn. De kinderen 
hoeven geen lunch mee te nemen. Wel mogen ze drinken en iets 
te snoepen meenemen. Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen op 
ti jd op school zijn, zodat de bus op ti jd kan vertrekken.  
De kinderen mogen geen geld meenemen. 
  
Groep 7 
De kinderen van groep 7 gaan naar het Avonturenpark in Hel-
lendoorn. Zij vertrekken om 9.30 uur met auto’s en zijn 17.00 uur 
weer terug op school. De kinderen hoeven geen lunch mee te 
nemen. Wel mogen ze drinken en iets te snoepen meenemen. 
De kinderen mogen geen geld en mobiel meenemen. 

De school is deze dag open en telefonisch bereikbaar. In elk geval 
gaan de klassenvertegenwoordigers uit de ouderraad mee op 
schoolreisje. Zij zullen er samen met de leerkrachten voor zorgen 
dat er voldoende toezicht is en dat de dag soepel verloopt. 
We wensen jullie allemaal veel plezier.  

Kamp groep 8 
Van woensdag 1 t/m vrijdag 3 juni gaat groep 8 op kamp in 
Giethoorn. Op woensdagmorgen worden door de kinderen en de 
ouders de tenten opgezet. Daarna staan de dagen in het teken 
van varen, leuke acti viteiten, samen eten, de bonte avond en 
hopelijk veel zwemplezier. We wensen de kinderen en 
begeleiding veel plezier ti jdens de kampdagen.

Kamprooster voor de groepen op school
De groepen 1 t/m 4 zijn ti jdens de kampweek van groep 8 
alleen vrij op vrijdag 3 juni.
Tijdens de kampdagen hebben we de volgende leerkracht-
bezetti  ng in de groepen:

 Woensdag Donderdag  Vrijdag
Groep 1-2R: juf Rianne juf Rianne  vrij 
Groep 1-2M: juf Marion juf Rianne  vrij
Groep 3-4: juf Jolien juf Jolien  vrij 
Groep 5:   juf Marit juf Marion   juf Sandra
Groep 6-7:   juf Anouk juf Anouk  juf Marion

Avondvierdaagse
Van dinsdag 7 t/m vrijdag 10 juni wordt de avondvierdaagse weer 
gehouden. Eind mei wordt op de Mariaschool de mogelijkheid 
geboden om uw kind(eren) in te schrijven. Op dit moment is de 
datum waarop dit plaatsvindt nog niet bekend. U krijgt hierover 
zo spoedig mogelijk bericht via Klasbord.


