
 
 

 

Nieuws uit het team: 

 

De schoolfotograaf 
Op maandag 10 april is de 
schoolfotograaf geweest. U ontvangt 
een paar weken na het fotograferen 
een persoonlijk wachtwoord met 
code waarmee u via internet de 
schoolfoto's van uw kind kunt 
bestellen. Bewaar deze code goed! 
Wellicht is het verstandig om hier een 
foto van te maken, zodat de 
inlogcode en wachtwoord bewaard 
blijven als de inlogflyer onverhoopt 
kwijt is geraakt. Wanneer u de 
schoolfoto’s bestelt, krijgt u bij een 
voordeelset van de individuele foto 
de klassenfoto gratis! Ook kunt u via 
internet andere formaten foto’s, 
canvas, verschillende soorten 
plaatmateriaal,  
broodbakjes met naam en dergelijke 
bestellen.  

FC Groningen 
De kinderen en ouders die zich 

hebben opgegeven om mee te gaan 

naar de wedstrijd van FC Groningen 

hebben afgelopen maandag een 

informatiebrief ontvangen.  

 

Laatste week schoolfruit! 

Wekenlang hebben we genoten van 

het gratis schoolfruit. Deze week is de 

laatste week dat we schoolfruit 

ontvangen. Dit betekent dat de 

leerlingen vanaf volgende week 

iedere dag weer fruit mee naar 

school moeten nemen.  

 

 

Nieuws uit de groepen: 

Groep 3/4/5 

Tips voor thuis 

Regelmatig krijgen wij de vraag wat 

ouders thuis kunnen oefenen met 

betrekking tot bijvoorbeeld rekenen. 

De doelen van dit blok hangen ook 

weer op de klasdeur. Tips voor thuis 

voor dit blok: 

Groep 3: 

Geldrekenen: Winkeltje spelen met 

(nep)geld of mee boodschappen 

doen en uw kind gepast laten 

betalen.  

Groep 4: 

Klokkijken: analoog en digitaal. 

Digitale tijd ’s ochtends, maar ook ’s 

middags en ’s avonds.  

Groep 5: 

Afronden op honderdtallen, 

tafelsommen herhalen en 

deelsommen met rest.  

 

Groep 6/7/8 

 

Voetbaltoernooi  

Vanmiddag hebben we als 

Mariaschool één dameselftal met het 

schoolvoetbaltoernooi. In de 

volgende nieuwsbrief meer 

informatie over het verloop van deze 

sportieve middag! 

 

VVN Verkeersexamen 

De leerlingen van groep 7/8 hebben 

afgelopen donderdag het theoretisch 

verkeersexamen gemaakt. Met trots 

kunnen we zeggen dat iedereen is 

geslaagd! Op dinsdagochtend 9 mei 

zullen de leerlingen mee gaan doen 

aan het praktijkexamen. Hierover 

volgt t.z.t. meer informatie. 
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Agenda: 

 Donderdag 13-04 

Afsluiting vastenactie 

 Vrijdag 14-04 

Goede Vrijdag – alle 

leerlingen vrij 

 Maandag 17-04 

2e Paasdag – alle 

leerlingen vrij 

 Dinsdag 18-04 

Hilde afwezig i.v.m. 

opleiding. 

 

 

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 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Toets geschiedenis 

De leerlingen hebben afgelopen 

vrijdag een samenvatting mee naar 

huis gekregen van geschiedenis blok 

4. Op donderdagmiddag 20 april 

hebben de leerlingen de toets over 

dit blok. Helpt u even herinneren? 

Alvast bedankt! 

 

Projectopening 

In het kader van de vastenactie heeft 

een groep meiden uit de bovenbouw 

het project geopend met een 

toneelstuk. Ze hebben de verschillen 

besproken van de school hoe wij hem 

in Nederland kennen en de school 

hoe die in Afrika is. Ook werd er een 

filmpje getoond van de school waar 

wij geld voor in gaan zamelen. Het 

ging over de bouw van de school in 

Rwanda van stg. MME Donatilla. 

 

 

 

Info Onlanden fietspuzzeltocht. 

Vorige week maandagmiddag ben ik 

bij een informatiemiddag geweest in 

de Onlanden. Hier heb ik, samen met 

collega's van andere scholen, 

informatie gekregen over de 

fietspuzzeltocht. De fietspuzzeltocht 

gaat de bovenbouw binnenkort 

fietsen met meester Rik. Nadere info 

volgt hierover. 

Ik heb genoten van de natuur daar en 

het is echt een aanrader om eens een 

kijkje te nemen met jullie kinderen. 

 

 
Doelen van rekenen 
De doelen hangen sinds dinsdag op 

de deur van onze klas. 

We werken dit blok met:  

Groep 6: optellen en aftrekken tot 

10.000, ik kan een lijngrafiek tekenen, 

ik kan een deel van het geheel 

uitrekenen, ik kan werken met een 

verhoudingstabel en ik kan de 

grootste inhoud kleuren. 

Groep 7: ik kan de oppervlakte 

uitrekenen van onregelmatige 

figuren, ik kan het verschil 

uitrekenen, ik kan de miljoenen 

anders opschrijven, ik weet de 

grootste inhoud, ik weet welke flesjes 

1 liter zijn, ik kan de korting 

uitrekenen, ik kan cijferend delen. 

Groep 8: herhaling van breuken, 

procenten, nieuwe prijs uitrekenen. 

 

Wij wensen u fijne 

Paasdagen! 


