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Kleedjesmarkt 
Woensdag 
13 oktober 

 

 
 

Schoolfotograaf 
Donderdag  
14 oktober 

 
 

Herfstvakantie 
Vanaf 16 okt t/m 25 

oktober 

 
 

Studiedag 
Maandag 25 oktober 

 
 

 
Kinderboekenweek 2021 
 
Na een spetterende opening afgelopen 
maandag is de Kinderboekenweek van 
start gegaan. Er zijn tal van activiteiten 
door de school heen zoals u heeft 
kunnen lezen in de vorige Nieuwsflits. 
Via Kwieb heeft u van de activiteiten vast 
al foto’s voorbij zien komen! Nog even 
een reminder voor de kleedjesmarkt van 
a.s. woensdag. Kinderen mogen hun 
boeken van thuis die ze niet meer lezen 
verkopen voor 50 cent. Neem deze dag de boeken mee naar school en een 
kleedje waarop de kinderen kunnen zitten om hun boeken te verkopen.  
Deze markt zal gehouden worden op het grote plein. De kinderen kunnen 
zich opgeven bij hun juf of meester uiterlijk maandag 11 oktober. Denkt u 
aan contact geld? En wilt u duimen voor goed weer? 
 
 
Uit de OR 
 
De kop van het schooljaar is er weer 
af. Ook voor de OR. De eerste 
vergadering is geweest en 
verschillende commissies zijn weer 
gestart om leuke activiteiten neer te 
zetten. 
De eerste activiteit is van dit 
schooljaar is de Kinderboekenweek. 
De commissie heeft hier weer een 
mooi programma voor neergezet.  
En een Kinderboekenweek zonder 
mooie boeken kan niet starten. Vanuit 
de oudervereniging heeft elke klas 
mooi boek mogen uitzoeken. 
 
Politie, Brandweer en Ambulance bij de school 
 
In het kader van de Kinderboekenweek “Worden wat je wil” waren de 
politie, de ambulance en de brandweer op school. Erg interessant en 
leerzaam natuurlijk! 
Toch willen we nu gelijk aandacht vragen voor de verkeersveiligheid van de 
Nieuwstraat. De brandweerwagen kon vandaag(vrijdagochtend) niet zonder 
hinder bij de school komen. Nu hadden ze de tijd maar we moeten er niet  
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8 Estelle 1-2B 

9 Olivia 5 

10 Rhys 6 

12 Sophia 7 

16 Mare 6 

17 Sam 6 

19 Juf Mariella 1-2A 

20 Arnoud 1-2B 

23 Meester Victor 6 

25 Meester Stefan 1-2C 

25 Nina 3 

25 Britt 7 

27 Emma 4 

27 Eef 5 

28 Joyce 5 

29 Charlotte 3 

 
   

 
Nieuwsflits niet 
ontvangen? Stuurt u a.u.b. 
een mailtje naar: 
directie.mariaschool@degroe
iling.nl 
Heeft u kopij voor de 
nieuwsbrief? U kunt deze 
digitaal aanleveren: 
directie.mariaschool@ 
degroeiling.nl 

 

 
aan denken dat er echt brand zou zijn en ze elke seconde nodig hebben! 
Daarom nogmaals het 
dringende verzoek om 
zoveel mogelijk lopend of 
met  
de fiets naar school te 
komen. Moet u echt met 
de auto? Wilt u deze dan 
parkeren op het Gasplein 
en niet in de straat of op 
de stoep bij school! Dit 
levert regelmatig erg 
gevaarlijke situaties op. 
We zijn nog steeds met de gemeente in gesprek voor een eventuele 
eenvoudige afsluiting tijdens haal- en brengtijden. We houden u op de 
hoogte.   

 

 

we 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Schoolfotograaf 

Donderdag 14 oktober komt de 
schoolfotograaf. Zij komen deze dag met 
drie fotografen en zullen hun best doen uw 
kind(eren) zo leuk mogelijk op de foto te 
zetten. ’s Middags gaan ook de broertjes en 
zusjes van één gezin (die bij ons op school 
zitten) met elkaar op de foto. Verzoek van 
de  fotograaf: Wilt u uw kind geen hele witte 
of hele donkere kleding aangeven? 
 
 

Op tijd op school 
Het gebeurt de laatste tijd regelmatig dat kinderen na de bel nog naar 
binnen komen. Om 8.20 gaan de deuren open en kunnen de kinderen al 
naar binnen zodat we 8.30 gelijk kunnen starten. Wilt u hier alstublieft aan 
meewerken? Dank u wel! 
 
Studiedag 
Maandag 25 oktober hebben wij met het team een 
studiedag. ’s Morgens gaan we ons verdiepen in  “Teach 
like a Champion” en ’s middag gaan we met ons 
rekenonderwijs aan de slag. 
De kinderen hebben deze dag nog vrij en zien we graag 
op dinsdag 26 oktober weer uitgerust terug op school. 
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Bedankt meester Paul, welkom juf Rianne 
Na de herfstvakantie gaat Juf Rianne weer werken in groep 8. Haar 
bevallingsverlof zit erop. Gelukkig gaat het goed met haar zoontje Nick en 
zijn oudere zusje Floortje. 
We bedanken meester Paul voor zijn inzet tijdens haar verlof! 
 
 
Kinderpostzegels 

De kinderen van groep 7 en 8 hebben met 
elkaar € 4034,75 aan kinderpostzegels en 
kaarten verkocht. Zowel de kinderen als u 
bedankt daarvoor! 
Dit jaar wordt de opbrengst landelijk 
besteed aan projecten die kinderen helpen 
meer veerkracht te ontwikkelen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


