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Donderdag 19 september: 
Speeddates en 
informatieavonden gr.3 en 
gr.8 
 

 
 

Vrijdag 20 september 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIEP 
Afgelopen dinsdag heeft u allemaal een 
mail ontvangen met daarin een 
uitnodiging van FIEP. U wordt gevraagd 
een app te installeren. Mocht u deze 
uitnodiging niet hebben ontvangen, wilt u 
dan in uw spam kijken? Heeft u niets 
ontvangen, wilt u dit dan aan de 
leerkracht doorgeven, dan kunnen wij er 
achteraan.  
 
Speeddates en info-avonden groep 3 en groep 8  
U heeft allemaal een uitnodiging ontvangen voor de speeddates en de 
informatieavonden voor groep 3 en groep 8 op donderdag 19 september 
a.s. Wilt u via de mail gelijk reageren als u een afspraak voor een 
speeddate wilt? De leerkracht nodigt u dan via FIEP uit.  
 
Schoolfotograaf 
Vrijdag 20 september komt de schoolfotograaf op school. Op verzoek van 
de fotograaf vragen wij  u om uw kind(eren) geen witte kleding aan te 
trekken?  
 
De Vrienden van de Mariaschool  
 

Om onze kinderen goed onderwijs te geven 
heeft de Mariaschool net als andere scholen een 
jaarlijkse begroting. Binnen deze begroting 
vallen de lerarensalarissen, schoolmaterialen, 
het gebouw en nog vele andere zaken.   

Wanneer we onze kinderen nog iets extra’s willen geven, past dat helaas 
al te vaak niet binnen de reguliere begroting.  
Vorig schooljaar hebben wij bijvoorbeeld  een nieuwe muziekbox met 
microfoons aangeschaft en nu is met de kinderen en het team gekozen 
voor twee tv schermen bij de beide ingangen. Zo kunnen we u nog beter  
informeren over de activiteiten die op school plaatsvinden. Ook de 
jarigen zullen daarop in beeld verschijnen.  
 
Wilt u een donatie doen? Dat kan op rekeningnummer:  
NL08RABO0352362111, t.n.v. Stichting Vrienden van de Mariaschool.  
 
Namens alle kinderen en de leerkrachten alvast bedankt! 
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September 
13: Ian  gr. 5 
13: Puck  gr. 5 
15: Yara  gr. 1-2A 
18: Ilana gr. 4 
19: Pieter  gr. 6 
20: Thoma gr. 7 
21: Stijn gr. 7 
22: Kyra gr. 4 
22: Marijn gr.7 
  4 

  7 

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

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

Even voorstellen: 
Beste kinderen en ouders, 
Graag wil ik mij even voorstellen!  
Ik ben juf Isabelle en ik ben een 
derdejaars pabostudente aan de 
Hogeschool Utrecht. Dit jaar kom ik 
stage lopen op de Mariaschool. 
Afgelopen week ben ik al gestart in 
groep 1/2 a bij juf Ingeborg. In deze 
klas zal ik elke maandag en de dinsdag 
aanwezig zijn. Daarnaast zal ik in 
december en mei een hele week op 
school zijn.  
Ik heb er ontzettend veel zin in en mochten er nog vragen zijn, loop dan 
gerust even langs! 
 

Schoolspot.nl 
Wist u dat u op schoolspot.nl korting 
kunt krijgen op laptops, software en 
nog veel meer? 
Ga naar schoolspot.nl , maak een gratis 
account aan en profiteer van korting op 
software, hardware, cursussen en 
gadgets.  
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Nieuwsbrief Cultuurhuis Oudewater September 2019 
 

 
Het schooljaar is weer begonnen. Ook het Cultuurhuis is weer in volle 
gang. In deze Nieuwsbrief weer een overzicht van de komende 
activiteiten. 
Rondkomen in Oudewater: check waar je recht op hebt! 
Inwoners die weinig te besteden hebben, zijn vaak niet op de hoogte van 
de verschillende regelingen die er zijn voor ondersteuning. Toch zijn er 
veel mensen die dit geld goed kunnen gebruiken. Met de campagne 
‘Rondkomen in Oudewater’ wil de gemeente Oudewater hier 
verandering in brengen. Zo is er een speciale rekentool ontwikkeld waar 
inwoners zelf kunnen kijken welke regelingen er zijn. Via 
www.oudewater.nl/rondkomen  kunnen inwoners checken waar zij voor 
in aanmerking komen. 
Er is er een speciale rekentool ontwikkeld waarmee u kunt zien welke 
regelingen er zijn. Op www.oudewater.nl/rondkomen  vindt u ook meer 
informatie over organisaties als Stichting SchuldHulpMaatje, Stichting 
Leergeld Groene Hart of bijvoorbeeld de Voedselbank. Zijn er ook 
schulden? Dan zijn er verschillende mogelijkheden om mensen te helpen. 
Voor wie? Iedereen die een laag inkomen heeft of weinig te besteden als 
gevolg van schulden, komt mogelijk in aanmerking voor een of meer 
regelingen. Bijvoorbeeld voor een computer voor school, een bijdrage 
voor de sportclub of voor net dat extraatje om mee te kunnen doen. 
Wethouder Bob Duindam: “We willen er zo voor zorgen dat iedereen in 
de gemeente krijgt waar hij of zij recht op heeft en mee kan doen in de 
samenleving.” 
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