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23 september 
Kinderpostzegels 

 
30 september 

Start Kinderboekenweek 
 

 
 
 

 
September 

19: Rosa gr. 1-2A 
20: Jack gr. 3 
20: Noam gr. 1-2B 
22: Deniz gr. 7 
22: Maas gr. 1-2B 
22: Anouk gr. 5 
24: Fien gr. 1-2B 
25: Tessel gr.5 
25: Ole gr. 8 
27: Keet gr. 1-2B 
 

Promotiefilm Mariaschool.  
Vol trots kunnen wij u melden 
dat de promotiefilm van de 
Mariaschool vandaag 
gelanceerd wordt! 
We zijn erg blij met het 
resultaat. In dit filmpje laten 
we in vogelvlucht zien waar de 
Mariaschool voor staat. 
Dank aan iedereen die hier een bijdrage aan heeft  geleverd 
en MZoem (reclamebureau) voor de opname en productie!  
Vandaag zal het filmpje via Fiep naar u gestuurd worden en 
is hij terug te kijken op onze website en Facebookpagina. 
https://vimeo.com/mzoem/review/438925036/84371ea98
2  
 
Speeddates en groepsinformatie  
De speeddates zijn 
goed verlopen; er zijn 
veel gesprekken 
digitaal maar ook fysiek 
gevoerd. Vandaag krijgt 
u allemaal via FIEP,  van 
de groepsleerkracht de 
inhoudelijk informatie over het komende schooljaar. Groep 
8 en groep 3 zullen u deze week ook informeren via een 
filmpje. Dit filmpje vervangt de informatieavond.  
 
Controleren stamkaart in ParnasSys en gegevens in Fiep 
Zoals elk jaar vragen wij u om alle gegevens die bij ons 
bekend zijn te controleren op juistheid. Is uw adres of 
telefoonnummer veranderd? Wilt u dit dan zelf wijzigen in 
het ouderportaal? Met name vragen wij u aandacht voor de 
toestemming van het gebruik van foto’s en ander 
beeldmateriaal van uw kind. Heeft u toestemming gegeven 
en wilt u dit wijzigen dan kunt u dat daarin ook gelijk doen.  
Mocht u uw inlog  kwijt zijn dan kunt u een mail sturen naar 
: administratie.mariaschool@degroeiling.nl 
Het is erg belangrijk dat de juiste gegevens van u bekend 
zijn bij ons! 
Ook is het handig om uw gegevens binnen Fiep te 
controleren. 
 
 
 

https://vimeo.com/mzoem/review/438925036/84371ea982
https://vimeo.com/mzoem/review/438925036/84371ea982
mailto:administratie.mariaschool@degroeiling.nl
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Nieuwsflits niet ontvangen? Stuurt 

u a.u.b. een mailtje naar: 
directie.mariaschool@degroeiling.n

l 
 
 

Heeft u kopij voor de nieuwsbrief? 
U kunt deze digitaal aanleveren: 

directie.mariaschool@degroeiling.n
l 

Corona 
Tot nu toe hebben wij, gelukkig, nog geen corona 
besmettingen in onze school. We zullen er met zijn allen 
alles aan doen om dit te voorkomen. Nog steeds hebben wij 
het dringende verzoek om bij verkoudheidsklachten uw 
kind (6 jaar en ouder) thuis te houden. De leerkracht van uw 
kind zal zoveel mogelijk zorgen voor schoolwerk wat thuis 
gedaan kan worden. Soms kan dit digitaal, soms vragen wij 
u om het werk even op te halen. 
Als er binnen uw gezin iemand met benauwdheid en koorts 
is en deze persoon wordt getest, wilt u uw kind dan ook 
thuishouden tot er een testuitslag bekend is. Voor mij 
informatie verwijzen wij u naar de beslisboom ( deze is 
online te vinden en hangt ook bij ons op de ramen). Bij 
twijfel kunt u contact opnemen met school.  
 
Het onderwijs : iets voor U? 

Het is tot nu toe nog steeds 
gelukt om bij afwezigheid van 
de leerkracht een invaller te 
regelen. Dit zal steeds 
moeilijker worden.  
Mocht u nu denken “ik heb 
altijd al het onderwijs in 
gewild”, grijp dan nu uw kans 
en meldt u zich bij mij aan!  

Binnen de Groeiling zijn er mogelijkheden om, via een zij-
instroomtraject, in 2 jaar tijd uw lesbevoegdheid te halen 
(mits vooropleiding HBO).  
 
Gezonde School: Opening watertappunt. 
Sinds de zomervakantie staat er een prachtig watertappunt 
op ons schoolplein. Hiermee willen we als Gezonde School 
het drinken van water bij de kinderen extra stimuleren. 
Aanstaande woensdag 23 september wordt dit tappunt 
feestelijk in gebruik genomen door wethouder van sport en 
welzijn; Walther Kok. De kinderen zijn al druk bezig om een 
waterlied en een  dansje 
te leren. We vragen dan 
ook aandacht voor de 
weer opnieuw 
verkregen certificaten 
Sport en bewegen, 
Voeding en 
Welbevinden van de 
Gezonde School! 

mailto:directie.mariaschool@degroeiling.nl
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Dit zal plaatsvinden om 9.00 uur. Helaas kunnen we u als 
ouders niet uitnodigen, maar als u het leuk vindt, kunt u wel 
vanaf de stoep meekijken en luisteren! ( op 1,5 meter van 
elkaar). 
Uiteraard houden we u op de hoogte via Fiep. 
 
Op de Mariaschool wordt ook erg veel aandacht besteed 
aan duurzaamheid. Sinds maart ligt het hele gymzaaldak vol 
met zonnepanelen. Op de beide schermen in de hal is de 
opbrengst hiervan te monitoren. Jammer dat u als ouders 
dit nog niet vaak kan zien, maar we wij attenderen de 
kinderen er wel steeds op. Zo zorgen wij met elkaar voor 
een gezonde leefomgeving! 
 
 

 
 
 

En toen? 
Lijkt het jou leuk om met een tijdmachine naar vroeger te 
reizen? Rond te neuzen bij de Romeinen, grappen te maken 
met de Grieken mee te kijken in de Middeleeuwen, of de 
tijd dat Anne Frank leefde? Nou, dan hebben we goed 
nieuws voor je: dat kan. Tijdmachines bestaan al heel lang 
en we noemen ze BOEKEN! 
Tijdens de Kinderboekenweek reizen we met zijn allen naar 
het verleden.  
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Op woensdag 30 september openen wij de jaarlijkse 
Kinderboekenweek. De opening is dit jaar gewoon in de klas 
en u kunt er helaas niet bij aanwezig zijn. 
 
Alle groepen gaan met het thema aan de slag en er zijn  
activiteiten op school, maar ook daar buiten.  Op vrijdag 2 
oktober lezen de kinderen elkaar voor uit allerlei leuke en 
spannende boeken.  Vrijdag 9 oktober is de dag van het 
grote leesalarm! 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 
vrijdag 15 oktober.  De uitreiking is tijdens de 
maandsluiting en ook hierbij kunt u, hoe jammer wij dat ook 
vinden, niet aanwezig zijn. We zullen u uiteraard op de 
hoogte houden via Fiep. 
 
Nieuws uit de OR: Klassenapp!! 
Elk jaar wordt er begin van het schooljaar een klassenapp 
opgezet door de klassenouder van elke groep. Via de app 
houden we u op de hoogte waar nog nodig. 
Als klassenouder zijn wij de schakel tussen de leerkracht en 
de ouders. Wanneer u vragen, opmerkingen of andere 
zaken heeft zoals traktatie, ruilen ouderhulp, vragen 
studiedag, verloren spullen.... kan dat via de App. 
 
Activiteiten in de klas en belangrijke updates zullen in het 
algemeen via Fiep verstuurd worden. 
Is de klassenapp verplicht? Nee, u bent niet verplicht om 
aan de app deel te nemen maar het kan op sommige 
momenten wel nuttig zijn. 

 


