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Woensdag 7 oktober 
Kleedjesochtend gaat niet 

door 
 

Donderdag 8 oktober 
Schoolfotograaf 

 

 
                  Vrijdag 16 oktober 
              Studiedag voor het 
team 

 
 
 

 
 

September 
19: Pieter gr 7  
(was vorige nieuwsflits 
vergeten: excuses!) 

Update Corona  
De jaarlijkse kleedjesmarkt in het kader van de 
Kinderboekenweek kan a.s. woensdag helaas niet doorgaan. 
Ook de inloopochtend voor de ouders, 7 oktober, moet 
worden afgeblazen. We hopen dat we u later in het 
schooljaar weer wel kunnen uitnodigen. 
 
Schoolfotograaf 
Op donderdag 8 oktober 
aanstaande komen de 
‘sgoolfotografen’ Astrid & 
Lotje bij ons op school! Hun 
missie als ‘SGoolfotograaf’: 
maak van elk kind een 
portret zoals hij of zij écht is; 
lief, stoer, eigenwijs of juist 
een beetje  verlegen.  
Hierbij een aantal kledingtips zodat jullie kind(eren) er straks 
goed en écht herkenbaar op staan! Denk vooraf samen met 
je kind na over de kleding en eventuele accessoires.  Een 
effen shirt met een spijkerbroek doet het goed! Lekkere 
knalkleuren zien we graag. Fluorkleuren of drukke 
opdrukken, ruiten en strepen doen het minder goed 
Belangrijkste tip die wij altijd graag geven is: laat je kind 
vooral iets aantrekken waar hij of zij zich het stoerst of 
mooist in vindt!  
Een aantal weken na de fotografiedata worden de 
inlogkaarten op school uitgedeeld aan de leerlingen. Op 
deze inlogkaarten staat stapsgewijs gemeld hoe je jouw 
Sgoolfoto’s kan bekijken en bestellen.  
Actieperiode: de actieperiode duurt 2 weken. Mocht jij jouw 
bestellingen van dochter of zoon binnen deze periode 
bestellen, ontvang je de gratis groepsfoto. Dit geldt dus niet 
bij alleen een bestelling van de broer-zusfoto’s.  
 
Verlof juf Anouk 
Juf Anouk gaat met ingang van 
maandag 5 oktober van haar 
zwangerschapsverlof genieten. We 
wensen haar een goed verlof toe!  
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Oktober 
5: Wessel gr. 5 
7: Esa gr. 7 
7: Kyandro gr. 6 
7: Rowin gr. 8 
7: Mea 1-2B 
9: Olivia gr. 4 
 
 
10: Rhys gr. 5 
12: Sophia gr. 6 
15: Juf Danique gr. 7 
16: Mare gr. 5 
 
 
 

 
Nieuwsflits niet ontvangen? 
Stuurt u a.u.b. een mailtje 
naar: directie.mariaschool 

@degroeiling.nl 
 
 

Heeft u kopij voor de 
nieuwsbrief? U kunt deze 

digitaal aanleveren: 
directie.mariaschool 

@degroeiling.nl 

We hebben al eerder gemeld dat juf Lianne haar komt 
vervangen. Hieronder stelt zij 
zich aan u voor. Wij wensen 
haar een goed tijd toe op de 
Mariaschool! 
 
Mijn naam is Lianne Buckens 
en ik zal de komende 
maanden invallen in groep 4. 
Ik ben 25 jaar oud en woon in 
Gouda. Ik heb inmiddels ruim 
een jaar geleden de ALPO (academische lerarenopleiding 
primair onderwijs) afgerond. Sinds dit schooljaar werk ik als 
invaller voor stichting de Groeiling, zodat ik mij kan 
oriënteren op de verschillende scholen in de buurt. Ik kijk 
ernaar uit om u, het team en de kinderen beter te leren 
kennen. 
 
Meer van de MR 
Dinsdag 22 september was de eerste vergadering van dit 
schooljaar voor de MR. We hebben gesproken over het 
jaarverslag schooljaar 2019-2020 en punten benoemd voor 
ons jaarplan 2020-2021. Ook de start van het schooljaar en 
de ontwikkelingen met betrekking tot het Corona beleid en 
de daarbij behorende maatregelen zijn besproken.  
 
Daarnaast stond de avond ook in het teken van afscheid en 
welkom.  
Namens het team en de oudergeleding van de MR hebben 
wij Ruth bedankt voor alles. Ook in deze Nieuwsflits willen 
we Ruth Damsteegt nog even in het zonnetje zetten. Ze 
heeft zich alle jaren ingezet en u als ouder 
vertegenwoordigd in de MR van de Mariaschool. Haar inzet, 
kunde, kritische blik en enthousiasme zullen we zeker gaan 
missen.  
Tegelijk met het afscheid verwelkomen wij Mijke van den 
Broeke in de MR. We weten zeker dat zij net zo enthousiast 
en kundig haar taak als lid van de MR gaat vervullen. We 
wensen haar veel plezier en succes. 
Samen met voorzitter Bianca te Poele zal zij u 
vertegenwoordigen in MR van de Mariaschool. 
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Studiedag 16 oktober 

 
 
Vrijdag 16 oktober is er een studiedag voor het team. De 
kinderen zijn dan vrij van school. Onderwerpen die deze dag 
aan bod komen zijn o.a. begrijpend lezen,  de ateliers en het 
beredeneerde aanbod / themavoorbereiding van de 
onderbouw. Dit zijn onderwerpen uit ons Jaarplan 2020-
2021.   
 
Voor begrijpend lezen werken we dit jaar voor het eerst met 
de methode Nieuwsbegrip.  Begrijpend lezen is niet los te 
zien van technisch lezen. We proberen dan ook de 
leesmotivatie bij alle leerlingen te vergroten. In het 
bijzonder tijdens de Kinderboekenweek maar natuurlijk ook 
het gehele jaar door! Helpt u daarbij mee door thuis ook 
lekker veel voor te lezen?  
 
 
 
De studiedag wordt ook gebruikt om de atelierronde  voor te 
bereiden. Tijdens de ateliers gaan de kinderen van groep 4 
t/m 8 een periode van 3 weken aan de slag met 
verschillende opdrachten in het kader van drama, dans, 
zang, foto/film, beeldend vormen, cultureel erfgoed en 
literair.  
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Nieuws uit de parochie: 
 
Franciscusfeest 
Bij deze Nieuwsflits vindt u een uitnodiging van de viering 
ter ere van het Franciscusfeest op zaterdag 3 oktober om 
17.00 uur. Denkt u eraan om u aan te melden? 
Franciscusfeest@gmail.com  
 
Kinderpostzegels 
Geheel Corona-proof zijn de kinderen van groep 7 en 8 op 
pad gegaan om de Kinderpostzegels te verkopen. Ze hebben 
ontzettend goed hun best gedaan en voor maar liefst 
€7789,50 verkocht. 
Dit geld wordt gebruikt om kinderen, die het nodig hebben 
en het in basis niet hebben, een veilig thuis te kunnen 
bieden. 
https://www.kinderpostzegels.nl/geef-een-veilig-thuis/  
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