
 
 

 

Nieuws uit het team: 

 

Rooster weeksluitingen 

Iedere vrijdag om 08.30 uur is de 

weeksluiting in het speellokaal. 

Ouders, opa’s, oma’s en andere 

belangstellenden zijn van harte 

welkom hierbij aanwezig te zijn. 

Onderstaand het rooster voor de 

komende periode: 

Vrijdag 
28 oktober 

Jarigen en 
diploma’s 

Vrijdag  
4 november 

Groep 6/7/8 

Vrijdag  
11 november 

Jarigen en 
diploma’s 

Vrijdag  
18 november 

Groep 1/2 Bijen 

Vrijdag  
25 november 

Jarigen en 
diploma’s 

Vrijdag  
2 december 

Sinterklaasfeest 

Maandag  
5 december 

1e Advent  
Groep 1/2 
Dolfijnen 

Vrijdag 9 
december 

Jarigen en 
diploma’s 

Maandag 
12 december 

2e Advent 
Groep 3/4/5 

Vrijdag  
16 december 

Jarigen en 
diploma’s 

Maandag 
19 december 

3e Advent 
Groep 6/7/8 

Dinsdag  
20 december 

4e Advent + 
kerstviering 
Groep 1/2 Bijen 

Vrijdag  
23 december 

Jarigen en 
diploma’s 

 

Afsluiting Kinderboekenweek 

Als afsluiting van de 

Kinderboekenweek, mogen de 

kinderen vrijdag 14 oktober verkleed 

naar school komen, natuurlijk als opa 

of oma. 

Voor rollatorparkeerplaatsen wordt 

gezorgd! 

 

Nieuws uit de groepen: 

Peuters  

Het lijkt nog wat ver weg, maar voor 

we het weten is het zover; Sint 

Maarten. Ik zou u willen vragen of u 

uw kind een lege petfles (1 liter of 1,5 

liter) mee zou willen geven die we 

kunnen gebruiken voor het maken 

van de lampion. 

Groep 1 en 2  
 
Bijen 
Donderdag 13 en vrijdag 14 oktober 
is juf Anouk afwezig. Jasper van der 
Schot komt dan invallen. 
 
Verkleed naar school 
Vanwege de Kinderboekenweek én 
onze thema-afsluiting, mogen de 
kinderen donderdag 13 en vrijdag 14 
oktober verkleed als opa of oma, naar 
school komen! 
 
Bankjes bij groep 1 en 2 
In overleg met de kinderen hebben 
we besloten om de naam op de stoel 
te plakken totdat de bankjes er zijn. 
De bankjes zijn besteld, maar 
wanneer ze geleverd worden is nog 
niet bekend. 
 
Groep 5 t/m 8 
Effectieve onderwijstijd op vrijdag 
De laatste weken merken we dat de 
indeling van de school- en 
pauzetijden op vrijdag niet effectief 
zijn. We pauzeren van 12:00 uur tot 
12:45 uur, waarna we rond 13:10 uur 
weer moeten vertrekken naar de 
gym.  
 
Om de tijd effectiever te besteden, 
hebben we besloten om vanaf 
komende vrijdag van 12:15 tot 13:00 
uur te gaan pauzeren, zodat we de 
‘verloren’ tijd effectief kunnen 
besteden aan het onderwijs aan de 
leerlingen van groep 5 t/m 8. 

Nummer 8 

12 oktober 2016 

 

Agenda: 

 Donderdag 13-10 

6/7/8 gastles ICO 

 Vrijdag 14-10 

Weeksluiting jarigen en 

diploma’s 

 Herfstvakantie  

15-10 t/m 23-10 

 

Aanwezigheid MIB-er, directeur 

Directeur Christa 
Maandagochtend: om de week 
Woensdag 
Donderdag 
(In het geval van een calamiteit op een van de  
scholen of  studiedagen kunnen de dagen  
wisselen.) 

 
MIB-er Daniëlle 
Maandag 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mijnkinderpostzegelactie.nl/bestel/207917/
https://mijnkinderpostzegelactie.nl/bestel/207917/


 
 

 

 
Groep 6/7/8 
 
Kick-off 3DKanjers 

Donderdagmiddag 13 oktober zal Jos 

Kok van 3DKanjers de kick-off 

verzorgen van dit technische 

bouwproject! Groep 6/7/8 gaan 

samen aan de slag om zelf een 3D-

printer in elkaar te zetten/bouwen. 

Het proces zal 6 tot 8 weken in beslag 

nemen, waarna de printer 

functioneel moet zijn. Ook dan stopt 

het project niet: er zal een plan van 

aanpak worden gemaakt met de 

groep en er zijn tevens allerlei lessen 

waarbij de zelfgemaakte 3D-printer 

ingezet zal worden. Voor meer info 

kunt u terecht op www.3dkanjers.nl 

 
Nieuws uit de moestuin 

 
Informatiebrief MRT-screening groep 
2. (Screening op motoriek) 

 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Wij, Combi’s Sport Tynaarlo, bieden 
een MRT-screening aan, aan alle 
kinderen van groep 2 van de 
basisscholen in de gemeente 
Tynaarlo. 
We komen op 1 november van 8.45 – 
11.00 uur op de Mariaschool. 
We screenen volgens de verkorte 
MRT-test uit het leerlingvolgsysteem 
van Stroes & van Gelder. Dit gebeurt 
door middel van 6 kleine 
spelopdrachtjes die leerlingen 
uitvoeren. Ze kunnen hiermee een 
sticker verdienen. Na afloop wordt 
bekeken welke leerlingen onder 
leeftijdsniveau scoren.  
Deze resultaten worden besproken 
met de groepsleerkracht.  Dit omdat 
de groepsleerkracht de kinderen veel 
beter kent. We vragen de 
groepsleerkracht om de resultaten 

over te dragen en te bespreken met 
de ouders. Uit de resultaten kan het 
advies komen om een afspraak te 
maken met een kinderfysiotherapeut 
of podoloog. Daarnaast kan het 
voorkomen dat we een aantal 
leerlingen in het voorjaar opnieuw 
willen screenen. Het initiatief om een 
afspraak bij een specialist te maken, 
ligt bij de ouders. Leerlingen die al bij 
een kinderfysiotherapeut zijn, nemen 
niet deel aan de MRT-screening.  
Waarom is het van belang om nu al te 
screenen? Kinderen met een 
bewegingsachterstand hebben 
moeite met bewegen. Deze 
bewegingsachterstand kan 
veroorzaakt worden door problemen 
in de motoriek of achterstand in de 
bewegingsontwikkeling. Hierdoor 
wordt sporten minder leuk, omdat 
het niet lukt. Gevolg is minder 
zelfvertrouwen en een slechter 
zelfbeeld. Met de MRT-training kan 
een kind gericht oefenen om deze 
bewegingsachterstand in te lopen.  
 
Met vriendelijke groet, 
  
Aukelien van Dam 
Combinatiefunctionaris  
Gemeente Tynaarlo 
06 – 43 950 899 
  
 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.3dkanjers.nl/

