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Maandag 4 juli musical 
voor de leerlingen 

 

 
 
 

Dinsdag 5 juli afscheid 
groep 8 – 20  uur 

Musical 

 
 

Woensdag 6 juli 
schoonmaak 

middag/avond 
 

 
 

Donderdag 7 juli 
Eindfeest 

 

 

 
Bijna zomervakantie! 
Nog één week en dan start de zomervakantie. Met het 
weer van nu is dat nog prima te doen ook al merken we 
echt wel dat de kinderen en ook de juffen en meesters 
er naar toe leven. Bij de afsluiting van het schooljaar 
hoort traditioneel natuurlijk het schoonmaken van de 
materialen en het meubilair en daarna een super gezellig 
eindfeest. Daarover in deze Nieuwsflits later meer. We 
zoeken nog schoonmaakhulp in elke groep, heeft u 
woensdag 6 juli tijd wilt u dit dan aangeven bij de leerkracht? Wilt 
u uw kind woensdag een grote tas meegeven voor alle spullen die 
mee naar huis gaan voor de vakantie? 
Voor nu wil ik u, namens het team,  heel erg bedanken voor al jullie inzet dit afgelopen 
schooljaar!  
 
Groepsbezetting schooljaar 2022-2023 
Enige tijd geleden hebben wij u geïnformeerd over de 
groepsindeling van komend schooljaar. Inmiddels hebben er nog 
wat wisselingen plaatsgevonden; Juf Rianne gaat op de 
Bavoschool in Harmelen werken en Juf Annemieke gaat naar de 
Ontdekkingsreizigers in Gouda.  We zijn oprecht blij dat we erin 
geslaagd zijn om voor elke dag én voor elke groep een juf of 
meester te vinden. Hieronder ziet u de verdeling. 
 

 groep    Maandag     Dinsdag     Woensdag 
   

 Donderdag  
  

 Vrijdag    

 1-2 A    Ingeborg   Mariëlle    Ingeborg    Ingeborg    Ingeborg   
  

 1-2 B    Anouk   Anouk   Rina   Rina   Rina  
  

 1-2 C   Stefan   Stefan   Stefan   Stefan   Stefan  

 3 A   Karin   Karin   Karin   Karin    Karin  
  

 3 B    Ellen    Ellen    Ellen    Ellen    Ellen  

 4    Lianne   Lianne   Lianne     Lianne     Lianne   
  

 5    Sandra   Sandra    Sandra   Sandra   Annabel 
  

 6  
   

 Victor   Victor   Victor   Victor   Victor  
   

 7   Yfke    Yke   Yke   Yke    Yke   

 8    Linda   Linda    Linda         
       

 Theo  Theo  
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Donderdag 7 juli 
Zomervakantie!!!! 

 
Tot maandag  

22 augustus!!!!!!! 
 

 

 
JULI   

9 Stan 1-2C 

11 Jelte 1-2C 

11 Dax 1-2A 

12 Merel 8 

12 Sara 8 

16 Jade 1-2B 

18 James-Phyllon 4 

19 Judith 8 

19 Juf Anouk  

20 Juf Mirelle  

21 D'Jayson 5 

21 Féline 4 

22 Marit 6 

23 Pip 4 

24 Jax 1-2B 

25 Nova 3 

25 Tess 1-2C 

26 Dena 5 

28 Tessel 5 

31 Lianna 8 

 

 
 
 

  

 
Juf Sandra heeft aangegeven om tijdelijk 4 dagen te willen werken. 
Juf Annabel die komend jaar haar LIO stage (laatste jaar van de  
 PABO) bij ons op de Mariaschool gaat vervullen werkt daarnaast 
de vrijdag in groep 5. Bij groep 8 ziet u een hele bekende naam: 
Meester Theo. Hij wil tot de herfstvakantie weer meester van 
groep 8 te zijn.  We zijn blij met de inzet van alle betrokken hierin; 
samen zijn we de Mariaschool!  
Voor zowel groep 5 als voor groep 8 staan er dus nog wel 
vacatures open. Weet u iemand in uw omgeving die hierin zou 
kunnen passen dan horen wij dat graag!  
 
Laatste schooldag donderdag 7 juli 
Donderdagochtend gaan alle kinderen van 
groep 3 t/m 7 zwemmen in het zwembad.  Wilt 
u het aan de leerkracht doorgeven als uw kind 
nog geen zwemdiploma heeft en bandjes 
meegeven ?  
Om 12.00 uur zijn de kinderen dan vrij tot 
17.00 uur.  
 
Om 17.00 uur verwachten we iedereen weer terug op school voor het spetterende 
eindfeest! Alle groepen treden op voor de hele school en alle ouders. Dus zorg dat je op 
tijd bent!  
Het programma is te lezen op de borden rondom de school.  
Natuurlijk is er iets te eten. En voldoende te drinken.  
Rond 19.30 uur sluiten we het feest af met een ijsje en voor iedere leerling een kleine 
attentie/cadeautje.  
We gaan voor een rookvrije generatie en dus is het schoolplein rookvrij!  
We hopen op mooi weer en veel gezelligheid! 
 
Helaas is het niet de bedoeling dat oudere broers en zussen van de 
kinderen meekomen.  
Wij vragen u terughoudend te zijn met het maken 
van foto’s en filmpjes vanwege de privacy van 
onze kinderen!  
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AUG 
 
1 

 
 
 
 
 
 
Saar 

 
 
 
 
 
 
6 

3 Roel 4 

5 Elsa 3 

10 Jort 1-2C 

11 Hanne  8 

13 Amira 4 

14 Fem 3 

15 Isa 5 

15 Vera 1-2C 

18 Guus 3 

18 Luuk 3 
 Anouk  

 
 

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 
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