
 
 

 

Nieuws uit het team: 

 

5 oktober vrij! 

Herhaling uit de nieuwsbrief van 

vorige week: 

Zoals u weet is 5 oktober een 

margedag voor de leerlingen van 

groep 1 t/m 8. De leerlingen zijn de 

hele dag vrij. De leerkrachten hebben 

deze dag een stichtingsdag van 

Primenius. ’s Middags zijn er diverse 

lezingen en na het eten is er een 

feestavond voor alle medewerkers 

van de stichting. 

Toeval wil dat deze dag ook 

samenvalt met de stakingsactie van 

POfront: Op 5 oktober roepen de 

vakbonden AOb, CNV Onderwijs, 

FNV, FvOv samen met PO-inactie hun 

leden op om te staken voor een 

eerlijk salaris en een lagere werkdruk. 

Op de dag van de leraar, waar 

wereldwijd aandacht wordt besteed 

aan de positie van de beroepsgroep, 

juist op die dag vragen wij de politiek 

om een investering in het primair 

onderwijs. Hoognodig omdat een 

enorm tekort aan leraren dreigt. 

Twee redenen dus waarom de 

leerlingen op 5 oktober vrij zijn! 

De peuterspeelzaal is wel gewoon 

open. 

 

Projectweek 

Woensdag 4 oktober is de officiële 

start van de Kinderboekenweek. Het 

thema zal u niet ontgaan zijn: 

‘Gruwelijk eng’.  

We zijn vanochtend begonnen met 

een gezamenlijke opening. Een 

spannend bos op het podium, een 

boekenkast als cadeau en juf Kayleigh 

kwam het boekenmonster buiten 

tegen. Spannend allemaal! 

Aanstaande maandag begint officieel 

onze projectweek 

Kinderboekenweek. Dit betekent dat 

alle lessen in het teken zullen staan 

van dit thema. Daarbij wordt de 

methode zoveel mogelijk los gelaten. 

Dit houdt in dat we niet volgens de 

methodeplanning werken, maar dat 

we werken aan de hand van de 

doelen die in het huidige hoofdstuk 

centraal staan. De leerkrachten 

hebben de doelen op een rij gezet en 

daar hun lessen naar ontworpen.   

Kom ’s ochtends of na schooltijd 

gerust even binnen om een kijkje te 

nemen. De kinderen vertellen u graag 

waar ze mee bezig zijn! 

 

Luizenpluis 

Vanochtend is de 

luizenpluis geweest. 

Helaas zijn er weer 

luizen en neten gevonden. De 

betreffende leerlingen hebben een 

brief mee naar huis gekregen.  

Alle leerlingen van groep 1 t/m 3 zijn 

gecontroleerd. Dit omdat er 3 weken 

geleden ook luizen en/of neten 

geconstateerd zijn en omdat er thuis 

door een ouder luizen geconstateerd 

waren bij het kind.  

Volgende week wordt de bovenbouw 

gecontroleerd. We zijn nog steeds op 

zoek naar nieuwe luizenpluisouders. 

Het liefst twee of drie per klas. 

Controleer uw kind ook regelmatig op 

luizen en we willen u vragen het ons 

te melden wanneer uw kind luizen 

heeft.  

Voor meer informatie over luizen en 

de bestrijding hiervan verwijzen wij 

graag naar: 

https://www.ggddrenthe.nl/publiek/

mijn-kind/hoofdluis.html   
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Agenda: 

 Donderdag 05-10 

Margedag – groep 1 t/m 8 

vrij 

 Vrijdag 06-10 

Weeksluiting groep 3 

 Maandag 09-10 

Start projectweek 

Kinderboekenweek 

 

 

Aanwezigheid schoolleiding en 

MIB-er 

Schoolleiding: Hilde  
Maandag, dinsdag, woensdag 
(In het geval van een calamiteit op een van de  
scholen of studiedagen kunnen de dagen  
wisselen.) 

 
MIB-er: Daniëlle 
Maandag 
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Op deze site is ook een filmpje te zien 

waarin uitleg wordt gegeven over 

hoofdluis en hoe je het kunt 

bestrijden. 

 

Activiteitenlijst 

Vriendelijk verzoek om de ingevulde 

activiteitenlijst van de 

Oudervereniging in te leveren bij de 

leerkracht van uw kind of op het 

bureau van Hilde. Alvast bedankt! 

 

Sem 

Hallo allemaal, 

Even voorstellen: Ik ben Sem Nijboer. 

Ik zit in groep 3 op de Mariaschool. 

Sinds mijn 3e heb ik ziekte van Lyme. 

Hierdoor ben ik vaak moe en kan ik 

niet altijd hele dagen naar school. Dit 

vind ik erg jammer want ik vind het 

erg leuk om op school met mijn 

vriendjes en vriendinnetjes te spelen 

en leren. Voor de ziekte van Lyme 

kan ik in Nederland helaas niet 

geholpen worden, maar in Brussel 

kunnen ze dat wel. Ik mag 4 en 5 

Oktober in Brussel komen om getest 

te worden. Daar ben ik erg blij om, 

want dan kan de Professor zien wat 

de Lyme allemaal in mijn lichaam 

doet en hoe hij dat kan behandelen. 

Deze behandeling is alleen erg duur  

en omdat het niet in Nederland kan 

wordt het niet vergoed. Daarom 

hebben we een stichting opgericht: 

Stichting Sem Fighting Lyme. 

Via deze stichting proberen Jolanda 

(mama van Remmelt) en Danielle 

(mama van Celine) geld in te 

zamelen. Ook school zal hierin helpen 

met een aantal acties. Ik hoop dat 

jullie samen met mij willen vechten 

tegen Lyme. Als jullie meer willen 

weten over Lyme kijk dan nog even 

op www.lymeepidemie.nl 

Groetjes Sem 

Nieuws uit de groepen: 

 

Groep 1/2 Bijen 

De eerste weken zijn alweer voorbij. 

Een nieuw seizoen is officieel 

begonnen met zo zijn eigen charmes.  

Er is hard gewerkt bij het thema 

'welkom en vrienden'. In de kring is er 

gepraat, aan de hand van het boek 

'de mooiste vis', over vriendschap, 

winnen en verliezen, anders zijn etc. 

De kinderen hebben prachtige vissen 

gemaakt van klei en kosteloos 

materiaal. De hele klas heeft ook een 

groepswerk gemaakt. Passend bij 

onze klas een bij, 'je hoort er bij'. 

Woensdag 4 oktober start de 

Kinderboekenweek en gaan we 

werken met het thema 'gruwelijk eng' 

in de vorm van thema heksen. Heeft 

u iets passend bij dit thema en mogen 

we dit in de klas lenen? 

 
 

Groep 1/2 Dolfijnen 

We zijn alvast begonnen met het 

thema van de Kinderboekenweek 

"griezelen".  

In onze onderbouwgroepen zullen we 

dit uitwerken in de vorm van het 

thema heksen. Deze week zal er een 

heksenhoek ontstaan in de klas waar 

de kinderen allerlei heksendrankjes 

zullen brouwen. Leuk! 

 

Groep 3 

Vrijdag 6 oktober hebben wij 

weeksluiting. U komt toch ook kijken? 

De kinderen uit deze groep mogen 

‘spannend/griezelig’ verkleed naar 

school komen.  

 

We hebben vorige en deze week hard 

gewerkt en voor het eerst toetsen 

gemaakt. Spannend hoor, maar groep 

3 kan al heel stil werken, knap! 

 

Oproepje: spaart u weer eierdozen 

en wc-rollen voor ons? 

 

Groep 4/5 

 

Groep 6/7/8 

Kinderpostzegels 

De leerlingen hebben al heel veel 

kinderpostzegels verkocht, super 

knap! 

 

Rekendoelen 

Er hangen weer nieuwe rekendoelen 

op onze deur.  

 

Kinderboekenweek 

De kinderen hebben onze klas mooi 

versierd met enge en griezelige 

dingen! Kom gerust een keer een 

kijkje nemen als je durft…. 

 

 

 

Overig nieuws 

 

Nieuws uit de MR 

Tijdens de MR-vergadering van 

maandag 25 september heeft Hilde 

kort het schooljaarplan aan ons 

uitgelegd en deze krijgen we, samen 

met het schooljaarverslag ook 

toegestuurd in de mail om uitvoeriger 

te kunnen bekijken. Verder hebben 

we het gehad over de nieuwbouw en 

over de verkeerssituatie straks en nu. 

De school heeft al meermaals 

geprobeerd de urgentie aan te geven 

http://www.lymeepidemie.nl/


 
 

 

en daar is Henk via zijn netwerk ook 

nog eens achteraangegaan. Het 

resultaat van al deze inspanningen 

heeft u al in de nieuwsbrief kunnen 

lezen. Tot slot hebben we nog 

gesproken over de mogelijkheden 

van het aanbieden van bijzondere 

lessen naast het reguliere 

lesprogramma. Dat komt in de 

volgende vergadering weer aan bod. 

Ook de nieuwbouw is een vast item 

op onze agenda. Volgende 

vergadering is 27 november, 19.00 

uur, in de school. 

 

Nieuws van de bibliotheek 

Vanaf 1 oktober is er elke 

zondagmiddag tot eind maart een 

voorleesuurtje op de kinderafdeling 

van de bibliotheek! 

Het begint om 14.30u en de leeftijd is 

van 2,5 tot een jaar of 5. 

De eerste keren sluiten we qua 

voorleesboek aan bij de 

Kinderboekenweek. Zo wordt er op 1 

oktober voorgelezen uit ‘Bang 

mannetje’ van Mathilde Stein. Hierbij 

worden ook vertelplaten en zelfs een 

film gebruikt. 


