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Week 41 - 2019 
Week van de 
pauzehap 

 

 
 
 

Woensdag 2 oktober 
kinderpostzegels 
 

 
 

Kinderboekenweek

 

FIEP 
Inmiddels heeft een groot deel van de ouders de ouderapp FIEP 
geïnstalleerd. Uit onze administratie blijkt dat er dus ook een aantal 
ouders nog niet gekoppeld zijn. De groepsinformatie van de groepen is 
voor een aantal groepen via FIEP verspreid en ook deze Nieuwsflits heeft 
u via FIEP ontvangen  
Vanaf oktober gaan we steeds meer informatie via de app delen. Als u de 
app niet installeert en koppelt, kan het dus gebeuren dat u belangrijke 
informatie mist.  
Heeft u nog geen mail ontvangen, kijkt u dan nog even goed in uw 
ongewenste mail. U kunt ook altijd contact opnemen met de leerkracht 
van uw kind(eren). 
 
 
 
 
 
 
 
MeeR van de MR 
Dinsdag 24 september stond de eerste vergadering voor de MR op het 
programma. We hebben onderstaande vacature opgesteld en een 
globale vergaderplanning gemaakt voor aankomend schooljaar. Dit jaar 
zal in het teken staan van het nieuwe schoolplan voor de Mariaschool en 
het nieuwe strategische beleidsplan van stichting de Groeiling. Verder 
komen uiteraard de invulling en opbrengsten van de studiedagen , de 
financiën, de formatie, het vakantierooster en PR/communicatie aan 
bod. 
Vindt u deze onderwerpen ook zo interessant… lees dan onderstaande 
vacature en reageer! Voor u het weet, maakt u deel uit van de MR en 
praat u, namens alle ouders, mee over deze onderwerpen.    
 

 



Maria Nieuwsflits 3 
27 september 2019   
 
  

        Nieuwstraat 9-11   3421BT Oudewater  tel: 0348-561652     email:directie.mariaschool@degroeiling.nl 
 
 
 

 
September 
28: Soufiane gr. 8 
30: Lanna gr. 1-2A 
 
Oktober 
1: Yara gr. 1-2A 
2: Jill gr. 8 
4: Noor gr. 8  
5: Wessel gr. 4 
7: Hamza gr. 1-2B 
7: Esa gr. 1-2B 
7: Kyandro gr. 5 
7: Rowin gr. 7 
9: Olivia gr. 3 
 
Nieuwsflits niet 
ontvangen of  heeft u 
kopij voor de 
nieuwsbrief??  
Stuurt u a.u.b. een 
mailtje naar: 
directie.mariaschool
@degroeiling.nl 
 

 
 
 
 
 

Vacature MedezeggenschapsRaad 
De Medezeggenschapsraad (MR) van de Mariaschool bestaat uit 2 ouders en 2 
leerkrachten. Samen denken, praten en beslissen we mee over allerlei schoolse 
zaken. Denk aan het schoolplan, schooltijden, communicatie, ICT, vrije dagen of 
onderwerpen als sport en muziek. De MR komt ongeveer 1 keer per 6 weken 
bijeen. De directeur van de school is ook aanwezig om vragen te beantwoorden 
of toelichting te geven. De agenda wordt opgesteld door de voorzitter in 
overleg met de directeur en de leden.  

De MR heeft advies- of instemmingsrecht over een groot aantal beleidszaken. 
Deze rechten zijn vastgelegd in de wet Medezeggenschap voor scholen en in 
het reglement. Een lid treedt steeds aan voor een vaste periode, meestal 3 jaar. 
Daarna kan het lid zich opnieuw verkiesbaar stellen, maar ook nieuwe leden 
kunnen zich kandidaat stellen.  

Dit jaar is er plaats vrijgekomen in de oudergeleding. Linda Veldhuijzen van 
Zanten is aftredend en niet herkiesbaar.  

Voel je je betrokken bij school en heb je een kind ( bij 
voorkeur)  in de onderbouw?  Spreekt het je aan om 
mee te denken en beslissen over het beleid op 
school? Geef je dan op als kandidaat voor de MR. Dit 
kan bij de directeur, Anne-Marie. Aanmelden kan tot 
11 oktober 2019. Daarna nemen wij contact met u 
op en vindt de verkiezing plaats. 
 
Wil je eerst nog meer weten? Vraag het gerust aan 
ons of stuur een mailtje naar een van de MR leden 
of de directeur.  
 
Ruth Damsteegt, moeder van Mara(gr.7) en Teun(gr.4): rdamstee2@gmail.com  
Linda Veldhuijzen van Zanten, moeder van Senna(gr.7):lindavvz82@gmail.com  
Mieke van Rooij, leerkracht gr. 1/2 b :  mieke.van.rooij@degroeiling.nl  
Rianne Vendrig, leerkracht gr. 6: rianne.vendrig@degroeiling.nl  
 
HULP GEZOCHT: niveaulezen 
Inmiddels is het niveaulezen op woensdagochtend gestart voor groep 4 t/m 6. 
Helaas hebben we niet voldoende ouders om de groepjes kleiner te maken en 
op deze manier de kinderen meer en vaker te laten lezen.  
Kunt u elke week/om de week of eens in de drie weken lezen met een groepje 
kinderen op woensdagochtend van 08.30  - 09. 00 uur. Ook als uw kind niet in 
bovenstaande groepen zit, kunt u zich aanmelden. Uiteraard kunnen ook opa’s, 
oma’s, of andere ‘hulptroepen’ die het leuk vinden om op school te helpen zich 
aanmelden.  Alvast heel erg bedankt! 
Reacties graag naar: rianne.vendrig@degroeiling.nl  
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10@10 
Woensdag 25 september hebben wij 
deelgenomen aan de 10@10 challenge. 
Tijdens deze Challenge hebben we met 
alle klassen 10 minuten bewogen onder 
leiding van juf Tess. Om 10.00 uur 
verzamelden wij op het schoolplein. Als school deden wij mee aan de 10@10 
Challenge om zo het belang van bewegen bij ons op school te onderstrepen. 
We zijn immers niet voor niets een Gezonde school met het predicaat sport en 
bewegen. 

 
 
Gevaarlijke verkeerssituatie in de Nieuwstraat 
Nu het weer slechter wordt, worden er meer kinderen met de auto naar school 
gebracht. De auto’s worden vaak geparkeerd op de brug, op de hoek van de 
straat of in de Nieuwstraat zelf. Dit leidt tot gevaarlijke situaties. 
Daarom een dringende oproep: Parkeer uw auto alstublieft op het Gasplein of 
in de Kloosterstraat, zodat de kinderen en hun ouders veilig naar het 
schoolplein kunnen komen. 
Als u uw kind(eren) op komt halen, is het fijn als u op het plein wacht. Op deze 
manier houden we de straat vrij en rennen de kinderen niet (onverwachts) de 
straat over naar de persoon die hen op komt halen. 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 
Kinderpostzegels 
Woensdag 25 september 2019 om 12 uur was het dan zover. 
Groep 7 en 8 hadden een missie; verkopen van spulletjes van de 
kinderpostzegels. 
Wel spannend hoor; aanbellen, hopen dat 
iemand iets willen kopen, hoe moet het 
formuliertje ingevuld worden, lukt het om alle 
formuliertjes vol te krijgen, wie ga ik allemaal 
vragen? 
Afgelopen week hebben groep 7 en 8 een begrijpend lezen les gehad over de 
actie achter de kinderpostzegels. Wel vervelend dat sommige kinderen met of 
zonder hun ouders naar opvanghuizen moeten! Hebben deze mensen dan geen 
geld? Hoe kan je in zo'n situatie komen? De kinderen lazen dat het geld van de 
kinderpostzegelactie besteed wordt aan speel- en huiswerkruimtes in 
opvanghuizen en aan welkom pakketjes voor de kinderen met een knuffel, 
speeltjes en tekenplaten.  
 

Kortom, "voor kinderen door kinderen", hoe mooi is dat?! 
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Kinderboekenweek 
Op woensdagmorgen 2 oktober rond 08.30 uur openen wij de jaarlijkse 
Kinderboekenweek. Bij dit evenement zijn de kinderen van de Mariaschool, 
maar ook ouders, opa’s en oma’s en broertjes en zusjes van harte welkom. De 
opening is dit jaar buiten op het schoolplein. 
 
Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar: “Reis mee” en staan 
voertuigen centraal.  Misschien heeft u nog leuke, spannende of mooie boeken 
die we zouden mogen gebruiken? Wilt u ze dan voorzien van naam meegeven 
aan uw kind. Na de Boekenweek krijgt u de boeken weer terug.!” 
 
Alle groepen gaan met het thema aan de slag en zijn er activiteiten op school, 
maar ook daar buiten.  
Groep 1-2 krijgt bezoek van de schrijver van het prentenboek Boer Boris. Groep 
3-4 heeft een voorstelling “De grote bus” en groep 7-8 volgt de workshop 
voorlezen. De kinderen lezen elkaar voor uit allerlei leuke en spannende 
boeken. Houd onze ouderapp 
Fiep in de gaten, daar leest u 
de nodige informatie over de 
verschillende activiteiten.  
Net zoals echte schrijvers en 
illustrators kunnen de 
kinderen de gouden griffel 
en penseel  winnen. Wie 
schrijft het mooiste, 
spannendste of leukste 
verhaal en wie tekent de 
mooiste illustratie over het 
boek. De uitreiking hiervan is op 18 oktober.  
 
Woensdag 16 oktober om 12.15 uur houden we weer onze jaarlijkse 
kleedjesboekenmarkt. Bij mooi weer zal het op het grote schoolplein zijn, bij 
slecht weer in school. Op deze kleedjesboekenmarkt kunnen kinderen boeken 
kopen en verkopen. De boeken (geen tijdschriften, maar echte boeken) mogen 
verkocht worden voor € 0,50. Het liefst met gepast geld betalen. Zeker voor de 
kinderen van groep 1 t/m 4 is het raadzaam om uw kind bij het kopen en 
verkopen te begeleiden. Om 12.45 uur is de kleedjesboekenmarkt afgelopen. 
Kinderen kunnen zich uiterlijk maandag 14 oktober aanmelden bij hun juf of 
meester. The Readshop zal ook weer met een boekentafel aanwezig zijn, waar 
je de boeken tegen de winkelprijs kunt kopen.  
 
Vrijdag 18 oktober om 14.00 uur sluiten we de Kinderboekenweek af met een 
maandsluiting. Wij zouden het heel leuk vinden als u ook hierbij aanwezig kunt 
zijn. 
 
 



Maria Nieuwsflits 3 
27 september 2019   
 
  

        Nieuwstraat 9-11   3421BT Oudewater  tel: 0348-561652     email:directie.mariaschool@degroeiling.nl 
 
 
 

Week van de pauzehap 
In de jaarkalender wordt deze voor aankomende week al genoemd, 
maar de week is pas in de week van 7 t/m 11 oktober. 
Omdat de lesmaterialen volgende week pas komen, kunnen we u hier 
nog niet verder over informeren. 
U hoort dan of er nog bijzonderheden zijn rondom het gezonde tien-
uurtje. 
 
Uitnodiging gezinsviering 
Op zondag 6 oktober om 10 uur vieren wij het feest van Franciscus. 
Je bent van harte welkom in de gezinsviering. Ook het kinderkoor is 
aanwezig. 
Franciscus was een geweldige man die erg van dieren en mensen hield. 
Breng daarom gerust je knuffel of huisdier mee naar de viering. 
Aan het einde van de viering zegent Pastoor Huub de knuffels en dieren. 
Ook voor de mensen kunnen wij, net als Franciscus, iets doen. 
 
Vanaf maandag 30 september gaan wij ( kinderen en ouders)  inzamelen 
voor de Voedselbank. 
 
In de viering zal pastoor Huub hier ook over vertellen. 
 
Wat hebben we nodig? 
De Voedselbank ontvangt graag jam, hagelslag, pasta, pindakaas, koffie, 
thee, pannenkoekenmix, wasmiddel, pakken sap, shampoo, douchegel, 
ontbijtkoek, ingeblikt fruit, macaroni, nasi, bami, rijst, etc. Graag geen 
verse producten i.v.m. de houdbaarheid. Wat zou het fijn zijn als we met 
elkaar zoveel mogelijk voedsel verzamelen 
 

Graag voor 4 oktober voedsel voor de voedselbank meenemen naar 
school! 
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Ambachtenmarkt 
 

 
 
 
Maandsluiting 
Vandaag, vrijdag 27 september, staat er een maandsluiting op de 
planning. Vanaf 14.15 uur bent u van harte welkom in de gymzaal ( wel 
even schoenen uit doen voor u de gymzaal betreedt)! 
Groep 1/2b, 3, 4, 5 en 7 hebben iets voorbereid om aan alle kinderen, 
leerkrachten en u te laten zien. 
 
 
 
 
      
                                                                                                                                       


