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Maandag 2 september: 
 

 
 

Donderdag 19 september: 

Informatieavond groep 3 
en groep 8/speeddates 

 
Vrijdag 20 september 

 
 

 
Start nieuwe schooljaar 
De zomervakantie zit er 
op! We hopen natuurlijk 
dat iedereen lekker 
uitgerust is en weer zin 
heeft in een nieuw 
scholjaar. Wij zijn er klaar 
voor en hebben er zin in! 
Maandag 2 september 
vanaf 10 voor half negen 
gaan de deuren weer open 
en zullen we iedereen weer verwelkomen! Wanneer u uw kind in de klas 
heeft gebracht staat er een kopje koffie of thee voor u klaar in de hal 
waarvoor wij u allemaal van harte uitnodigen.  
In de grote hal ziet u gelijk de inrichting staan voor de nieuwe 
peutergroep, die donderdag a.s. echt van start gaat.  
Er komt nog een nieuwe afscheidingswand die zal donderdag en vrijdag 
geplaatst worden. Helaas kon dit niet plaatsvinden in de vakantie. Wij 
zullen ervoor zorgen dat de kinderen hier geen hinder van zullen 
ondervinden. 
Wij wensen alle kinderen en ouders/verzorgers een goed en gezellig 
schooljaar toe! 
 
Gymlessen 
Zoals u weet zal Juf Tess ook komend schooljaar alle gymlessen gaan 
verzorgen. Dat zal zijn op maandag, woensdag en donderdag. Wilt u 
maandag uw kind een broekje, t-shirt en gymschoenen meegeven? 
Turnpakje mag natuurlijk ook wanneer uw kind dit heeft. Hieronder treft u 
het gymrooster aan.  
 

Maandag: 
9.00-10.00   gr. 6 (a.s. maandag start groep 6 nog niet) 
10.00-11.00  gr. 1-2a  
11.00-12.00 gr. 4 
13.00-14.00 gr. 5 
14.00-15.00 gr. 7-8 
 
Woensdag: 
8.30-9.30 gr.7-8 
9.30-10.30 gr.3 
10.30-11.15 gr.1-2b 
11.15-12.15 gr.5 
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September 
1: Jayson Spruit gr. 8 
2: Pip Harreveld gr. 1-2B 
5: Roef Ramaekers gr. 1-2B 
5: Tim Uittenbogaard gr. 7 
6: Sven Verhoef gr. 4 
13: Ian Snel gr. 5 
13: Puck Snel gr. 5 
15: Yara Verweij gr. 1-2A 
22: Kyra Rietveld gr. 4 
22: Marijn Rutges gr.7 
  4 

  7 

Nieuwsflits niet ontvangen? 
Stuurt u a.u.b een mailtje 
naar: 
directie.mariaschool@degro
eiling.nl 

 
 

 
 
 
Heeft u kopij voor de 
nieuwsbrief? U kunt deze 
digitaal aanleveren: 
directie.mariaschool@degro
eiling.nl  

 
Donderdag: 
9.00-10.00  gr. 1-2b 
10.00-11.00 gr.  1-2a 
11.00-12.00 gr. 3  
13.00-14.00 gr. 4  
14.00-15.00  gr. 6 
 
Welkom. 
U had van ons nog één naam tegoed! Wij zijn blij u te vertellen dat 
maandag Juf Ilse Vierhout start bij ons in groep 1-2B. Naast haar 
lesgevende taak op de maandag in deze groep zal zij ook ondersteuning 
bieden op de dinsdag en de donderdag in de beide kleutergroepen en in 
groep 3 volgens een vaststaand rooster. Wij wensen haar een hele fijne 
tijd op de Mariaschool toe! 
Zij stelt zichzelf hieronder even aan u voor: 
 

Mijn naam is Ilse Vierhout. Zoals u al gelezen 
hebt in de brief die juf Ingeborg u deze week 
mailde, werk ik dit schooljaar samen met juf 
Mieke in groep 1-2B. 
Momenteel wonen mijn man en ik nog in 
Den Haag, maar aan het eind van dit jaar 
zullen wij naar Gouda verhuizen. Ik kijk daar erg naar uit omdat onze 
kinderen al in Gouda wonen. En, hoe mooi Den Haag ook is, Gouda 
blijft de stad waar ik ben opgegroeid. 
Jammer genoeg was het voor mij niet mogelijk om nog voor de 
zomervakantie kennis te maken met uw kinderen. Aanstaande 
maandag zijn juf Mieke en ik beiden aanwezig, zodat er voor de 
kinderen en mijzelf alle gelegenheid is om elkaar te leren kennen. 
We gaan er samen een heel fijn schooljaar van maken! 
 
De naam van Nanda Visser, de nieuwe leerkracht voor de Verrekijker op 
dinsdagmiddag, hadden we al gemeld, hieronder stelt ook zij zich nog even 
voor: 
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Na de vakantie start ik met een nieuw 
avontuur op jullie school. Ik hou wel van een 
uitdaging en  heb er dan ook erg veel zin in. 
Niet wetende hoe snel ik iedereen ga leren 
kennen stel ik me bij deze voor. Ik ben Nanda 
Visser, geboren en getogen in de Achterhoek ( 
ik zeg het maar alvast, want je hoort het direct 
aan me). Ondertussen woon ik al meer dan 22 
jaar in Gouda.  

 
Speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, plusklassen, 
voltijds begaafden onderwijs en groep 1 t/m 8 ik heb het in al die 
jaren allemaal voorbij zien komen. Nu lijkt het misschien of ik ieder 
jaar van baan verander, maar dat is niet het geval. 10 jaar werkte ik 
op een basisschool en binnen die school heb ik veel verschillende 
dingen gedaan, daarna 8 jaar op een voltijds begaafdenschool en de 
afgelopen 3 jaar werkte ik voor het RTC. Dit is het regionale 
invalorgaan. Overal heb ik met veel plezier gewerkt. 
 
Ik kijk uit naar deze klus, omdat ik de afgelopen jaren veel ideeën en 
ervaring heb opgedaan, omdat ik kon kijken in de keuken van veel 
verschillende scholen en vormen onderwijs, deze ervaring kan ik 
vast goed gebruiken op jullie school.  
 
Lokaalverdeling 
Er zijn nogal wat wijzigingen in de lokaalverdeling voor het komend 
schooljaar. De kinderen hebben voor de zomervakantie al even in 
hun “nieuwe lokaal” gezeten maar we zetten het hieronder nog 
even voor u neer: 
De kleutergroepen blijven op dezelfde plek. Op de begane grond 
treft u in het eerste lokaal groep 8 aan en daarna groep 7. Op de 
eerst verdieping treft u groep 4 en groep 3 aan en op de tweede 
verdieping tenslotte zijn groep 5 en groep 6 gehuisvest. 
 
Oudercommunicatieapp. 
Komend schooljaar gaan we met Fiep werken. Dit is een 
oudercommunicatie-app. Met deze app bent u altijd op de hoogte  
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van wat er speelt op school. Houdt 
u de nieuwsflits goed in de gaten? 
U wordt hierover zo snel mogelijk 
geïnformeerd! 
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