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Finale 

 
 

Dinsdag 16 en 
Donderdag 18 

november 

 
 

Vrijdag 
26 november 

 
 
 
 
 

 
Tien minutengesprekken  
Dinsdag 16 en donderdag 18 november zijn de 10 minutengesprekken over de 
sociaal emotionele ontwikkeling van én met uw kind(eren). U heeft de 
mogelijkheid deze fysiek of online in te plannen. Via Kwieb heeft u de uitnodiging 
ontvangen. Heeft u nog geen tijd ingepland, wilt u dit dan alsnog doen? Vanaf 
groep 3 vinden we het fijn als uw kind meekomt!  
 
Verkeersveiligheid in de Nieuwstraat 
De Nieuwstraat is smal en de stoepen zijn helaas niet breed en dat levert 
regelmatig gevaarlijke 
situaties op. Omdat de 
verkeersveiligheid van de 
kinderen en van u als 
ouder voorop staan nemen 
we als school binnenkort 
een maatregel in overleg 
met onze MR en de  
gemeente. Vanaf vrijdag 19 
november worden er 
wegafzettingen bij de 
ingang van het Gasplein en 
aan de kant van de 
Havenstraat geplaatst zodat de Nieuwstraat niet toegankelijk is voor auto’s 
tijdens de breng- en haaltijden van maandag t/m vrijdag tussen 8.15 en 8.30 en 
14.45 en 15.05 uur en op woensdag van 12.00 tot 12.15 uur.  
We plaatsen de hekjes handmatig met hulp van de kinderen van groep 8. We 
realiseren ons dat dit op sommige momenten ongemakkelijk kan zijn, maar de 
verkeersveiligheid heeft onze prioriteit! We vertrouwen op uw begrip hiervoor! 
 
Sinterklaas weer in het land 

Komend weekend komt de Sint weer in het land en 
volgende week ook naar Oudewater. 
In de Sintbode (uitgedeeld in groep 1 t/m 4) en via 
sociale media wordt u geïnformeerd over de optocht 
door Oudewater door de commissie van Oudewater. 
 
Voor de Sinterklaasviering, 3 december, op school 
hebben we, vooruitlopend op de persconferentie, 
besloten dat we deze dag op dezelfde manier invullen 
als vorig jaar.  Dus helaas geen feestje in de straat 
waarbij Sint en pieten met toeters en bellen worden 
ingehaald, maar een geheime aankomst in  

school. Natuurlijk is er wel een feestje in de gymzaal voor de groepen 1 t/m 4! 
 



Maria Nieuwsflits 06 
12 november 2021 
 

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

 
 

November 
13 Loes 8 

14 Liz 6 

15 Emil 7 

20 Dione 8 

22 Lionel 5 

   

 
Nieuwsflits niet 
ontvangen? Stuurt u a.u.b. 
een mailtje naar: 
directie.mariaschool@degr
oeiling.nl 
Heeft u kopij voor de 
nieuwsbrief? U kunt deze 
digitaal aanleveren: 
anne-
marie.nobel@degroeiling.nl 

 

 

Groep 5 t/m 8 helpen de Sint door een mooie surprise voor elkaar te 
maken. Maandag 15 november gaan we lootjes trekken. Voor een aantal ouders  
zal dit intussen bekend zijn, maar nog niet voor iedereen. Daarom hieronder 
even een aantal belangrijke punten: 
 
- Ieder kind maakt, met behulp van de ouders, een creatieve surprise. Inspiratie 
kunt u vinden op Google of Pinterest. 

- Bij deze surprise komt ook een gedicht van minimaal 8 regels in een envelop. 
Op de envelop staat de naam van het kind voor wie de surprise is.  

- De surprise mag niet nat/vies zijn van buiten of binnen. 

- Het bedrag voor het cadeautje is €3,50. 

- De surprise wordt uiterlijk donderdag 2 december ingeleverd op school in een 
(vuilnis)zak.  

Wilt u dit weekend met uw kind alvast nadenken over 3 kleine cadeautjes voor 
rond de €3,50 en hun hobby's voor op het lootje maandag? 

In de groepen volgen we nu het Sinterklaasjournaal en kijken deze ook samen 
met de klas.  We hopen maar weer dat het goed afloopt, net als alle andere 
jaren.  
Op vrijdag 3 december start de school gewoon om 8.30u in de klas, er is gewoon 
voorschoolse opvang, overblijf of lunchtijd tussen 12-13u en om 15u is de school 
uit. Ook het eten en drinken voor deze dag geeft u gewoon zelf mee. Leuk als de 
kinderen deze dag verkleed als sint of piet komen.  
 
Op maandag 6 december starten we ook gewoon om 8.30uur en mogen de 
kinderen van de groepen 1 t/m 5 iets van speelgoed meenemen. Elke leerkracht 
maakt een moment vrij op de dag om even lekker vrij te kunnen spelen. 
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen dan kunt u die altijd kwijt bij de 
leerkracht van uw kind of bij de sintcommissie 
te weten Juf Lianne (gr5), Juf Rina (gr1-2b) of juf Ingeborg (gr1-2a) of ouders van 
de Ouderraad Linda Steenbergen, Jeannette van der Laan of Ron Suntjens.  
We gaan uit van een gezellige en ook een beetje spannende Sinterklaastijd. 
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Tijdschriften gevraagd. 
In groep 7/8 gaan we per klas een tijdschrift maken bij wereldoriëntatie maken. 
Kinderen kiezen hiervoor een onderwerp dat te maken heeft met leven, dood en 
levenloos. Denk bij dit laatste aan zand, stenen en wind. Kinderen denken o.a. na 
over de volgende vragen; Is een boon levend, dood of levenloos? Is gist levend, 
dood of levenloos? Is een blaadje dat van de boom valt levend, dood of 

levenloos? Bij dit thema leren we de 
kenmerken van leven, zoals groeien, 

ademen, eten, reageren op 
de omgeving, voortplanten 
e.d. Ook leren we wat 
voedselketens en 
voedselwebben zijn. We 
gaan kijken naar de 
ontwikkeling van een baby in 
de buik. Bij de laatste les 
gaan we het over 
moordende planten en 

dieren hebben. Bij de onderzoeklessen gaan kinderen een eigen onderwerp 
kiezen en pagina’s maken voor ons eigen tijdschrift. Hiervoor hebben wij 
tijdschriften nodig. Heeft u tijdschriften of ander materiaal met informatie over 
ons thema en waarin wij mogen knippen dan ontvangen wij dit graag. Alvast 
hartelijk dank!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


