
 
 

 

Nieuws uit het team: 

 

Herfstvakantie 

De herfstvakantie begint zaterdag 21 
oktober en duurt tot en met zondag 
29 oktober. 
Wij wensen iedereen een hele fijne 
vakantie! 

 
 

Nieuwbouw Groote Veen 

Zoals het nu lijkt, kan er op korte 
termijn begonnen worden met de 
bouw van onze nieuwe school in 
Groote Veen. 
Binnenkort wordt er een avond 
georganiseerd waar de plannen 
gepresenteerd worden aan ouders en 
buurtbewoners. Hierover volgt z.s.m. 
meer informatie. 
Deze week komen de aannemer en 
de architect al even langs om het plan 
aan het team te presenteren. 
Spannend en leuk! 
 

Verkeerssituatie rondom de school 

Dinsdag 17 oktober zijn er twee 
mensen van de gemeente geweest 
om naar de situatie te kijken. We 
hebben samen een plan bedacht hoe 
we e.e.a. kunnen oplossen. Er wordt 
nu een begroting gemaakt en 
gekeken hoe en wanneer het 
uitgevoerd kan worden. Wordt weer 
vervolgd dus!  
Als team vinden we het heel fijn om 
te zien dat iedereen zich houdt aan 
de gemaakte afspraken m.b.t. het 
parkeren.  
Uiteraard is het fijn als zoveel 
mogelijk mensen ’s ochtends op de 
fiets naar school komen, echter 
begrijpen wij ook dat dit niet voor 
iedereen tot de mogelijkheden 
behoort.  

Een tip voor fietsers: rijdt via het 
fietspad (Veenweg) naar school. Op 
deze manier ontwijk je de 
bouwplaatsen en het bouwverkeer.  
 

Hoezen voor de iPad 

Als u een iPad heeft aangeschaft via 
onze stichting, dan wordt deze 
geleverd met een goedgekeurde 
beschermhoes. Om schade te 
voorkomen, mogen iPads alleen op 
school gebruikt worden met zo’n 
beschermhoes.  
 

Als u / uw kind al een iPad heeft en 
deze op school wil gebruiken, dan 
kunt u eenmalig een goedgekeurde 
beschermhoes (Otterbox) via ons 
ontvangen. U kunt dan tot vrijdag 
12:00 uur mailen naar 
rik.bergmann@primenius.nl. 
Komende vrijdagmiddag zal de eerste 
bestelling worden doorgegeven.  
 

SocialSchools 

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft 
gelezen starten we na de 
herfstvakantie met SocialSchools. 
Omdat SocialSchools een gesloten 
omgeving is die alleen toegankelijk is 
voor ouders van onze school, 
plaatsen wij ook foto’s waarbij de 
kinderen herkenbaar in beeld worden 
gebracht. Mocht u hier bezwaar 
tegen hebben, meldt u dit dan met de 
groepsleerkracht. 
 

Er is een mogelijkheid de foto’s en 

video’s op te slaan. Wij verzoeken u 

deze foto’s of video’s NIET te delen op 

uw eigen Social media. Dit in verband 

met de privacy van andere leerlingen. 

 

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 
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Agenda: 

• Vrijdag 20-10 

Weeksluiting gr 1/2 dolfijnen 

• Zaterdag 21-10 t/m 

zondag 29-10  

Herfstvakantie! 

 

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 
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app Social Schools is te downloaden 
in de Appstore of Google PlayStore.  
 
Naast de app kunt u ook online 
inloggen op 
mariaschool.socialschools.nl 
 

Kinderboekenweek 

De Kinderboekenweek is afgelopen, 
maar het thema is nog steeds terug 
te vinden in de school. Wat zijn er 
veel leerzame en leuke activiteiten 
gedaan in de groepen! In sommige 
klassen gaat het thema nog even 
door. Gelukkig past de decoratie ook 
goed bij het thema herfst en Sint-
Maarten. De eerste lampionnen zijn 
zelfs al in de maak! 
 

Meester Rik 

Meester Rik en zijn vrouw 
verwachten in de herfstvakantie hun 
tweede kind. Vanaf het moment dat 
de baby geboren is, neemt meester 
Rik ouderschapsverlof op.  
Dit betekent dat vanaf dat moment 
juf Kayleigh vijf dagen groep 3 heeft. 
Meester Rik blijft twee dagen 
bovenschools voor de stichting 
werken en op donderdag en vrijdag 
blijft hij in groep 6/7/8.  
Afhankelijk van de geboortedatum is 
meester Rik de maandag na de 
vakantie dus nog wel of niet meer in 
groep 3.  
 

Juf Anne-Marie Puite 

Juf Anne-Marie geniet op dit moment 
nog volop van haar bevallingsverlof. 
Dinsdag 14 november gaat ze weer 
aan het werk.  
Vanaf dat moment stopt juf Eva bij de 
dolfijnen en werkt juf Anne-Marie op 
dinsdag en woensdag in deze groep. 
Juf Jeanette blijft gewoon op 

maandag, donderdag en vrijdag bij de 
dolfijnen.  
Voordat juf Anne-Marie weer begint, 
komt ze nog een keer langs in de klas 
om Thije te laten zien. 
  

Nieuws uit de groepen: 

 

Groep 1/2 Bijen 

Woensdag 1 november t/m vrijdag 3 
november heeft juf Anouk verlof.  Zij 
zal dan worden vervangen door een 
invaller.   
 
Er is hard gewerkt in het schrijfmapje 
en geknutseld aan het toverstafje. 

 
 
Na heksengym, trakteert juf op 
spookbananen. 

 
 

Groep 1/2 Dolfijnen 

Oproepje: 

Vindt u het leuk om samen met uw 
kind te komen knutselen aan 
zijn/haar lampion? We nodigen u van 
harte uit op maandagochtend 6 
november vanaf 9:00 uur om met uw 
kind te komen knutselen en 

eventueel aansluitend de juf te 
helpen de laatste lampionnen in 
elkaar te zetten. Van harte welkom! U 
hoeft zich niet op te geven. 
 
In verband met het werken aan IB-
zaken, hebben juf Jeanette en juf Eva 
een dag geruild. Juf Jeanette werkt 
woensdag en juf Eva vrijdag. 
 

Groep 3 

 

Groep 4/5 

Deze week zijn wij gestart in groep 4-
5 met twee spelling categorieën. 
Groep 4 leert woorden met ei en ij en 
groep 5 leert verandering van de f in 
de v en de s in de z bij meervouden. 
Tijdens de gymles van 
dinsdagochtend hebben wij 
gesprongen, gerold en gerend over 
een tumbling baan. Wat was dat leuk 
zeg! Groep 4-5 kon er geen genoeg 
van krijgen. 

 

Als laatste les handvaardigheid voor 
de herfstvakantie hebben wij 
gekleurde vleermuizen gemaakt. 
Eerst verven, dan de vleugels, ogen 
en tanden maken en tot slot nog 
muizentrappetjes gemaakt zodat de 
vleermuis ook kan hangen.  
 

Groep 6/7/8 

Verjaardag Juf Giny 

Maandag 30 oktober ben ik jarig, dit 
ga ik woensdag 1 november met de 
bovenbouw kinderen in de klas 
vieren. De kinderen hoeven geen 
pauzehap en drinken mee te nemen.  
 



 
 

 

 
Skateclinic 
Een tijdje terug is de skateclinic vanuit 
de gemeente vanwege het weer 
helaas niet doorgegaan. Daarom 
hebben we een nieuwe clinic gepland. 
Deze is vrijdag 20 oktober, van 11:00 
uur tot 12:00 uur. Wilt u uw kind 
skates mee laten nemen + eventuele 
bescherming? Alvast bedankt! 
 
Overig nieuws 

Nieuws uit de Oudervereniging  

Op maandag 30 oktober wordt er 
door de OV een weggeefmarkt 
georganiseerd.  
Met Sinterklaas en Kerst in het 
vooruitzicht leek het ons leuk om van 
de mogelijkheid dit op school te 
organiseren gebruik te maken. Haast 
iedereen heeft wel speelgoed e.d. 
wat te goed is om weg te gooien 
maar wat ook nog geen andere 
bestemming heeft. Dit is de kans om 
een ander er blij mee te maken.  
De weggeef-markt is alleen bedoeld 
voor de ouders en leerkrachten van 
de Mariaschool. Zoals de naam al zegt 
worden de spullen weggegeven. Wij 
hebben het vertrouwen dat de 
spullen gehaald worden voor de 
kinderen en niet om door te 
verkopen. Kinderboeken, speelgoed 
en leuke dingen voor op de 
kinderkamer zijn van harte welkom. 
Er volgt nog een andere markt voor 
o.a. kleding. Ook zonder spullen te 
hebben gebracht bent u welkom om 
spullen mee te nemen.  
Wat over blijft, wordt naar een ander 
goed doel gebracht.  
 
Inbreng: maandag 30 oktober tussen 
8.30/9.00 en tussen 18.30/19.00  
Weggeef-markt: maandag 30 oktober 
van 19.30 tot 20.30. 


