
 
 

 

Nieuws uit het team: 

 

Kinderboekenweek  

Heksenhut bouwen van takken, 

griezelsoepjes brouwen aan de hand 

van een recept, meten, wegen, 

rekenen, woorden uit geleerde 

spellingcategorieën zoeken in je 

lievelingsboek en ga zo maar door: 

wat een fantastische start van de 

themaweek ‘Kinderboekenweek’! De 

voorbereiding van de leerkrachten 

was geweldig en het is mooi om te 

zien hoe groot de betrokkenheid van 

de leerlingen is! Leren is leuk! 

 
 

Sleutelbos kwijt 

Heeft iemand toevallig een sleutelbos 

met een autosleutel en diverse 

huissleutels gevonden? Graag 

inleveren een van de leerkrachten. 

Alvast bedankt! 

 

Mariaschool-app met SocialSchools! 

Zoals u in eerdere nieuwsbrieven al 

heeft kunnen lezen, krijgen wij 

binnenkort onze eigen app! Via het 

platform ‘SocialSchools’ hebben we 

als school een gesloten pagina, 

waarop wij alle informatie uit de 

groepen en de school met jullie 

delen. De voordelen van de 

SocialSchools-app zijn: 

 De gesloten omgeving: de pagina 

(en dus informatie/foto’s/video’s) 

zijn alleen voor ouders te zien; 

 Bij spoedberichten ontvangt u een 

pushmelding op uw telefoon. Zo 

mist u nooit belangrijk nieuws; 

 U hebt alleen toegang tot de 

groepen van uw kinderen. Dit 

betekent dat u alleen het nieuws 

krijgt dat voor u belangrijk is; 

 U ontvangt iedere zaterdag een 

gepersonaliseerde nieuwsbrief: al 

het nieuws van de afgelopen week 

en de belangrijke evenementen 

van de komende week. 

 De schooljaarkalender is digitaal. 

U kunt deze zien in de app zelf, 

maar kunt u zich ook abonneren 

op deze agenda, zodat deze 

zichtbaar wordt in uw eigen 

digitale agenda; 

 

Naast de app kunt u ook online 

inloggen op 

mariaschool.socialschools.nl 

 

Na de herfstvakantie ontvangt u een 

uitnodiging via de e-mail. Houd ook 

uw ongewenste mail in de gaten. In 

deze mail staat een activatielink. De 

app SocialSchools is te downloaden in 

de Appstore of Google PlayStore.  

 

IPads voor gebruik op school 

Wij vinden het belangrijk dat alle 

kinderen goed leren omgaan met 

alles wat er gebeurt in de 

informatiemaatschappij, zonder dat 

het gebruik van digitale middelen de 

overhand krijgt.  

 

Nummer 6 

11 oktober 2017 

 

Agenda: 

 Vrijdag 13-10 

Weeksluiting jarigen en 

diploma’s 

 Vrijdag 20-10 

Start herfstvakantie 

(groep 1 t/m 4: 12.00 uur 

Groep 5 t/m 8: 14.30 uur) 

 

 

Aanwezigheid schoolleiding en 

MIB’er 

Schoolleiding: Hilde  
Maandag, dinsdag, woensdag 
 

 
MIB-er: Daniëlle 
Woensdag 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Digitale middelen kunnen het 

leerproces van de kinderen en het 

onderwijs ondersteunen. Hierbij is de 

iPad een middel en geen doel. 

Daarom heeft stichting Primenius een 

systeem waarbij ouders tegen 

gereduceerd tarief en in termijnen 

een iPad kunnen verkrijgen voor 

gebruik op school en thuis. Alle 

kinderen op alle scholen van de 

stichting wordt deze kans gegeven.  

 

Primenius biedt u daarom de 

mogelijkheid om een iPad aan te 

schaffen met 12% korting. Een iPad 

inclusief beschermhoes (iPad 2017 32 

GB) kost € 360,-. Als u bestelt via de 

webshop 

(www.educatiestore.nl/primenius) 

dient u bij het bestellen direct af te 

rekenen.  

Daarnaast is er de mogelijkheid voor 

een betalingsregeling en tevens is er 

een extra korting als u drie of meer 

kinderen op een school van de 

stichting heeft. Hiervoor vult u samen 

met de directeur van de school een 

huurkoopovereenkomst in.  

Meer informatie kunt u vinden via 

onderstaande links: 

 https://www.primenius.nl/de

-stichting/ipad  

 https://www.educatiestore.nl

/primenius/school/login  

 

Als u de iPad ontvangen heeft, dient 

u de stappen in onderstaande 

handleiding te volgen om de iPad in 

ons schoolsysteem te zetten 

(dubbelklik op het pictogram 

hieronder): 

iPad-zuludesk.pdf

 

Gebruik eigen iPad op school 

Indien u zelf al een iPad heeft of heeft 

gekocht, dan moet deze eerst worden 

ingevoerd in ons schoolsysteem. Pas 

na invoering is de iPad te gebruiken op 

school en kunnen we de iPad voorzien 

van (betaalde) apps. Hiervoor kunt u 

terecht bij meester Rik of een mail 

sturen naar 

rik.bergmann@primenius.nl 

 

Nieuws uit de groepen: 

 

Groep 1/2 Bijen 

Met een ‘echte’ heksenketel reken- 

en taalactiviteiten in de kring. 

Balletjes uit de ketel toveren en 

verstoppen onder de heksenhoed. 

‘hoeveel balletjes waren er, hoeveel 

nu? Hoeveel meer/minder? We 

leggen er ook de cijferkaart bij. 

Maar we toveren ook woordkaarten. 

Wat zie je? Welk woord hoort er bij? 

Hoeveel woordstukjes heeft het 

woord? Zullen we dit eens samen 

klappen. 

 

 
 

Oproepje gr 1 /2 Bijen: ouders 

gevraagd om te helpen met het in 

elkaar zetten van de lampions op 

dinsdag 7 november om 09:15 uur. 

Groep 1/2 Dolfijnen 

Volgende week vrijdag is de 

weeksluiting van de dolfijnen. De 

kinderen mogen verkleed komen als 

heks deze dag. 

 

Groep 3 

Oh jee, juf Kayleigh die op het 

nippertje ontsnapt is aan het 

boekenmonster? Of zal ze toch zelf 

haar shirt stuk geknipt hebben? En 

hoe kent dit monster dan haar naam? 

Allerlei vragen die vorige week 

woensdag, na de spannende opening 

van de Kinderboekenweek, speelden 

in groep 3 (en wellicht in de hele 

school). 

We zijn er inmiddels achter dat 

monster helemaal niet bestaat en 

verzonnen is, zoals wel meer figuren 

in boeken en verhalen. Ik hoop dat 

iedereen weer rustig durft te gaan 

slapen. 

 

Maar ondertussen werken wij wel 

verder binnen het thema 'Gruwelijk 

eng'.  

Dinsdagmiddag hebben de groepen 3 

en 4-5, in groepjes, allerlei 

opdrachten gedaan rondom 

griezelige dieren. Vleermuizen, 

spinnen en uilen, niets is te eng. Er 

werden spinnenwebben getekend, 

uilenballen onderzocht, heksen 

geknutseld en nog veel meer. Een 

hele leuke en leerzame middag. 

 

Oproepje: ouders gevraagd om te 

helpen met het in elkaar zetten van 

de lampions. Voorstel: 

woensdagochtend 8 november 08:30. 

 

 

 

http://www.educatiestore.nl/primenius
https://www.primenius.nl/de-stichting/ipad
https://www.primenius.nl/de-stichting/ipad
https://www.educatiestore.nl/primenius/school/login
https://www.educatiestore.nl/primenius/school/login
mailto:rik.bergmann@primenius.nl


 
 

 

Groep 4/5 

Deze week zijn wij begonnen aan het 

thema 'Gruwelijk eng'. In groep 4 & 5 

hangen allemaal verschillende 

griezelige dingen, durft u het aan om 

langs te komen?  

We werken per vak met allerlei 

opdrachten. Zo zijn we met rekenen 

bezig met het maken van Heksensoep 

van trollenkeutels, gemalen bot en 

mummiesnot en maken we een 

toverdrankje met een griezelige 

uitbarsting. Voor taal maken wij 

allerlei verhalen/gedichten rondom 

het thema. Erg griezelig allemaal! 

 

Groep 6/7/8 

In de bovenbouw hebben de 

kinderen allemaal enge opdrachten 

gedaan. Een rekencircuit, enge 

verhalen schrijven en zelfs uilenballen 

uitpluizen. Ook zijn de kinderen erg 

creatief bezig geweest en hebben ze 

hele mooie werkjes gemaakt. 

 

 

 
 

AK toets 

17 oktober is de AK toets bij ons in de 

klas. Iedereen succes met leren. 

 

Voorleeswedstijd 

De kinderen die zich op hebben 

gegeven voor de voorleeswedstrijd 

gaan vandaag voor lezen aan de 

groep en jury. 

 

Handbalwedstrijd 

De kinderen van groep 8 gaan mee 

doen met een handbalwedstrijd in de 

Marsch. Ze moeten zelf voor een 

coach zorgen, een vader of moeder, 

dit is tot op heden nog niet gelukt. 

Dus zou u graag met uw zoon of 

dochter uit groep 8 mee willen, geef 

u dan op bij meester Rik. 

 

 

Overig nieuws 

 

Kinderyoga wijziging aanbod 

Zoals u in eerdere nieuwsbrieven 

heeft kunnen lezen ben ik gestart met 

kinderyoga tijdens 

schooltijd. Ondanks de meerwaarde 

die kinderyoga biedt aan kinderen 

tijdens schooltijd, heeft deze ervaring 

heeft ons echter geleerd dat het op 

dit moment praktischer is dit op een 

ander moment aan te bieden. 

Het volgende blok kinderyoga wordt 

daarom aangeboden op de 

donderdag ná schooltijd. Dit is een 

blok van 6 lessen en start op 

donderdag 2 november t/m 14 

december.  

De kinderen kunnen op school 

blijven, want de les is van 14.45 tot 

15.45.   

Lessen die aan bod komen zijn 

bijvoorbeeld Sint-Maarten, 

Sinterklaas en kerst met daarin 

verwerkt de thema's van de 

deugdenyoga. 

Voor opgave en meer informatie kun 

je me een emailsturen: 

jentientouwen@hotmail.com. Ook 

kun je eens kijken op mijn website: 

monkiyoga.nl  

Hartelijke groet, Jentien 

 

Internet en social media: 

Weet uw kind waar de grens ligt? 

Jongeren besteden veel tijd aan 

Twitter, online gamen, You-Tube, 

Instant Messenger en Sociale 

Netwerken. Gebruik van interneten 

sociale media hoeft niet tot 

problemen te leiden. Toch is het van 

belang om de risico’s te kennen. Met 

wie heeft uw kind contact op het 

internet? Weet uw kind waar de 

grens ligt? En hoe praat u hier samen 

over? 

 

Speciale ouderavonden 

De gemeente Tynaarlo organiseert 

voor ouders van kinderen vanaf 

groep 7 en andere belangstellenden 

twee ouderavonden over social 

media. Beide bijeenkomsten worden 

verzorgd door Mariska Schouten van 



 
 

 

Verslavingszorg Noord-Nederland en 

Natasja Maris van Stichting Halt. Zij 

gaan in op de invloed van social 

media op het leven van jongeren. 

Wat betekenen ze bijvoorbeeld voor 

het concentratievermogen, de 

nachtrust en de (school)prestaties 

van uw kind? Wanneer is er sprake 

van een verslaving aan social media 

en hoe herkent u de signalen? Wat 

kunt u doen als uw kind op social 

media gepest wordt? Deel uw tips 

met andere ouders en laat u 

inspireren. 

 

Datum en locatie 

Dinsdag 10 oktober De Kimme 

(gebouw E70) 

op het Lentisterrein in Zuidlaren 

van 19.00 - 21.00 uur. 

Dinsdag 31 oktober 

Terra College in Eelde van 19.00 - 

21.00 uur. 

 

Aanmelden 

U kunt zich aanmelden via 

jongerenwerk@tynaarlo.nl 
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