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18 oktober ’19 
Afsluiting Kinderboekenweek 
 

 
 

 

Oktober 
 
12 : Sophia gr.5 
16 : Mare gr.4 
17:  Sam gr.4 
       Mik gr.8 
20: Tim gr.8 
       Arnoud  
25: Britt gr.5 
       Meester Stefan gr.5 
27: Emma gr.1-2B 
       Eef gr. 3 
28: Joyce gr. 3 
29 : Charlotte gr. 1-2B 
 

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 

Bijna herfstvakantie! 
Volgende week vrijdag 18 oktober start de herfstvakantie. Deze duurt tot 
en met maandag 28 oktober. Op maandag 28 oktober hebben wij 
namelijk een studiedag en zijn alle kinderen nog vrij. Het team gaat dan 
aan de slag met Mediawijsheid( leerlijn digitale geletterdheid), het vak 
lezen (leesbevordering) en de onderbouw gaat zich buigen over het 
beredeneerde aanbod rondom de verschillende thema’s. 
Alle kinderen zien wij dinsdag 29 oktober om 08.30 uur graag uitgerust 
weer terug. 
Fijne herfstvakantie!  

 
 
 
 
      
     
 
 
 
 
 
 

 
MR verkiezingen 
In de vorige Nieuwsflits hebben wij u gevraagd, in verband met een 
vacature, naar uw interesse om lid te worden van de MR. We zijn heel 
blij dat er wel 4 kandidaten zich hebben aangemeld. Dank u wel daarvoor 
alvast! We gaan dus over tot verkiezingen. In de Nieuwsflits na de 
herfstvakantie stellen de kandidaten  zich aan u voor. U kunt daarna uw 
stem uitbrengen en degene met de meeste stemmen wordt ons nieuwe 
MR lid. Houdt u de volgende Nieuwsflits die uitkomt op 1 november 
goed in de gaten?  
 
Meeloopochtend  
Woensdag 16 oktober bent u van harte welkom om van 8.30 tot 10.00 
uur een kijkje in de groep van uw kind(eren) te komen nemen. U 
ontvangt een dezer dagen van uw kind nog een speciale uitnodiging! 
Heeft u een buurvrouw, opa, oma of oppas die het ook leuk vindt om 
even te komen kijken? Ook zij zijn van harte welkom.  
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Playmobil 
Groep 3 is op zoek naar Playmobil om in de 
klas mee te spelen. Heeft u dit thuis en wordt 
het niet meer gebruikt? Dan zouden wij er 
graag mee willen spelen. U kunt het brengen 
naar het lokaal van groep 3. Wij zullen er 
heel blij mee zijn! 
 
Kleedjesmarkt 
Woensdag 16 oktober is er vanaf 12.15 uur een kleedjesmarkt op ons 
schoolplein. De kinderen kunnen hun gelezen boeken dan verkopen en 
hebben ook de mogelijkheid om zelf boeken te kopen. Neemt u zelf een 
kleedje mee? Wij hopen natuurlijk op droog weer. 
 
Fiep en de ouder- kindgesprekken.    
Inmiddels werken wij zes weken met 
‘Fiep’. Wij zijn erg benieuwd hoe u dit 
nieuwe communicatiemiddel ervaart 
en staan uiteraard altijd open voor 
‘FIEPback’. 
Vanaf woensdag 30 oktober tot en met 
vrijdag 8 november heeft u de 
mogelijkheid om in FIEP een afspraak in te plannen voor een 10 
minutengesprek over de sociaal emotionele ontwikkeling van uw 
kind(eren). Komt u er niet uit? Loop gerust even binnen bij de leerkracht! 
Vanaf groep 4 mogen de kinderen zelf bij het gesprek aanwezig zijn. 
 
Afname MQscan tijdens gymles 
Na de herfstvakantie gaat Tess, onze gymjuf,  starten met het afnemen 
van de MQ Scan tijdens de gymlessen bij de leerlingen van de groepen 1 
t/m 8.  Zoals een IQ-test kijkt naar de intelligentie, zo bepaalt de MQ 
Scan het motorisch niveau van kinderen.  
 
De MQ Scan is een initiatief van de Yellowbellies en de gegevens van de 
Scan worden gebruikt om inzicht te krijgen in het motorische niveau van 
kinderen in de leeftijden 4 t/m 12 jaar met als belangrijkste doel een 
goede motoriek voor de toekomst te garanderen. Kinderen met een 
goede motoriek beleven meer plezier aan sport & bewegen en blijven 
daardoor ook langer bewegen. Een goede motoriek heeft direct zijn 
invloed op de gezondheid van kinderen. Dit initiatief sluit perfect  bij wat 
wij zijn: een  Gezonde School!  
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De MQ-scan bestaat uit een bewegingsbaan met 5 tot 7 vaardigheden.  
Vaardigheden als lopen, springen, balanceren, klimmen etc. De tijd die 
een kind over de bewegingsbaan doet, bepaalt haar/zijn MQ-score. De 
MQ Scan is ontwikkeld door de Haagse Hogeschool en de VU 
Amsterdam. De baan is wetenschappelijk onderbouwd en gevalideerd. 
Het is een objectieve scan.  
Variabelen als leeftijd, geslacht en de tijd, die het kind doet over het 
afleggen van het parcours, bepalen het Motorische Quotiënt. Dit is een 
wetenschappelijk onderbouwde formule. De MQ scan zal worden 
afgenomen tijdens de gymles.  
 
De MQ Scan is volledig AVG-proof en heeft alle noodzakelijke 
maatregelen getroffen om zorg te dragen voor de veiligheid van 
persoonlijke gegevens. Hiervoor zijn de noodzakelijke contracten 
gesloten met lokale samenwerkingspartners, zoals de AVG-wet 
voorschrijft. 
Wilt u meer informatie over de MQ Scan? Dit  kunt u vinden op 
www.mqscan.nl. 
  
Broertjes zusjes aangemeld? 
Wij vinden het fijn voor onze meerjarenplanning om alvast te weten 
welke kinderen we nog kunnen verwachten. Heeft u uw peuter al 
opgegeven bij ons? Zo niet wilt u dan nog een inschrijfformulier ophalen 
bij de leerkracht of bij mij (Anne-Marie)? 

http://www.mqscan.nl/

