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Algemeen
Beste ouders en verzorgers,
Hierbij de vijfde nieuwsbrief van het schooljaar 2016-2017 en de eerste in het nieuwe jaar. Het volgende willen we graag
onder uw aandacht brengen.

Cito toetsen
Het afnemen van de Cito-toetsen hebben we een week verplaatst. Afname start nu op 23 januari a.s en duurt tot 3 februari .

Brede school

Judo clinic
Wederom hebben we, zoals eerder gemeld, een leuke naschoolse activiteit voor de groepen 3 t/m 8. Op 16 en 23 februari en
9 en 16 maart tussen 15.45 en 17.00 uur zal in de gymzaal een judo clinic georganiseerd worden. De kosten bedragen 1 euro
per keer en de kinderen die op donderdag naar de BSO gaan mogen gratis deelnemen. De kinderen hebben voor deze clinic
comfortabele kleding en binnen gymschoenen nodig. Voor deze activiteit kunt u uw kind, of de kinderen zichzelf, opgeven
bij Carla.
Blazersklas
Op 26 januari starten de muzieklessen op school. De kinderen maken o.a. kennis met instrumenten van de fanfare. Vanaf
vrijdag 10 maart start er na schooltijd een blazersklas, gedurende 6 vrijdagen. U kunt uw kind hiervoor opgeven bij
Carla.
Timmercursus
Helaas gaat de timmercursus niet meer door. Mocht dit binnenkort alsnog het geval zijn dan laten we het u weten.

Voorleesontbijt
Op woensdag 25 januari starten de nationale voorleesdagen en organiseren we voor de kinderen een voorleesontbijt. De
kinderen mogen die dag om 8.30 uur hun eigen, zelfgemaakte, ontbijt mee naar school nemen en dit tijdens het
voorlezen van een boek met elkaar opeten. Vindt u het leuk om tijdens het ontbijt in een klas voor te lezen, meld u dan aan!

Bibliotheek op school (OPROEP)
Door technische problemen bij registratie van boeken en het uitzoeken van boeken die niet waren ingeleverd de afgelopen
jaren, is het enige tijd wat onrustig geweest rondom het lenen en inleveren van bibliotheekboeken. Vanaf komende week
kunnen de boeken voor alle groepen op vrijdag worden geleend en ingeleverd. Ook zijn we op zoek naar een extra
biebmoeder of -vader (opa-oma-tante-oom-etc.), om dit samen met Jolanda te gaan doen. Dit om te zorgen voor
continuïteit. Wie kunnen we enthousiast krijgen om de bibliotheek op school samen met Jolanda vorm te
geven?
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Nieuws vanuit BSO en Peuterspeelzaal “De Lange dwergen”
Peuteropvang
Vanaf januari zijn er al 9 kinderen die bij ons op de peuteropvang komen spelen! Jolissa en Myrna zijn de vaste gezichten in
de groep. We zijn na de kerstvakantie gestart met het thema “Hatsjoe”. Afgelopen week hebben we een Puk gekleurd en een
zakdoek gestempeld. Puk is namelijk erg verkouden. We lezen boekjes zoals Dikkie Dik die pleisters plakt, kleine Leon bij de
dokter en Anna in het ziekenhuis. Ook zingen we gezellige liedjes! Puk gaat nog steeds mee logeren! De kinderen vertellen
enthousiast wat ze met Puk samen hebben meegemaakt!
Buitenschoolse opvang
Na het thema winter en kerst zijn we nu gestart met het thema Space en Robots!!
We hebben raketpret en gaan met snack raketjes aan de gang!
Vanaf nu blijven we op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag gewoon op de BSO in Langeweg.
Er komen steeds meer kinderen op de BSO spelen, iets waar wij en de kinderen heel blij mee zijn!
Wist u dat wij uw kind ook incidenteel op kunnen vangen en zelfs tijdens studiedagen? Neem contact met ons op voor alle
mogelijkheden, we denken graag met u mee! We hebben nog voldoende plaats op zowel de peuteropvang als de
buitenschoolse opvang!
U kunt ons bereiken via info@delangedwergen.com of op nummer 06-14 58 13 92.
Graag tot ziens!

Tekenfund
Zoals al eerder aangegeven, doen we op de Mariaschool mee met Tekenfund. De kinderen zijn al druk bezig met het maken
van hun mooiste kunstwerk. Hiermee worden wenskaarten, koffiemokken en allerlei andere leuke spulletjes bedrukt die de
leerlingen vervolgens via hun eigen webwinkeltje kunnen verkopen aan ouders, opa’s en oma’s etc. De opbrengst van de
verkoop gaat voor het grootste deel naar een leuke dag vol activiteiten voor onze kinderen op school. De plannen
hieromtrent worden al gemaakt. Zodra de webwinkeltjes geopend zijn ontvangt u van ons bericht.

Overblijf
Het mailadres van Jolein v.d. Kasteele is gewijzigd. Uw kunt haar bereiken voor financiële zaken m.b.t. de overblijf op
mailadres: wjvandekasteele@gmail.com.

Stagiaires
De komende tijd zullen er regelmatig diverse stagiaires rondlopen op onze school. We verwelkomen Myrthe, Roos, Mitchel
en Demi. Zij zullen in diverse groepen ingezet worden voor allerhande werkzaamheden.
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Agenda

Bericht van Basic Trust
We ontdekken steeds meer hoe enorm belangrijk het voor de rest van het leven van uw kind is om te leren goed met stress
om te gaan. Benoemen, benoemen en nog eens benoemen, maar ook dansen, bewegen, de natuur in, en met z’n allen
genieten. In de bijlage vindt u de Basic Trust Basics, waarin ook informatie staat over aanmelding voor deze nieuwsbrief.

Nieuws vanuit het OLC
Groep 5 heeft Word inmiddels afgerond en start op 25 januari met Powerpoint. Groep 6 heeft inmiddels 3 lessen Powerpoint
gedaan en gaat daar nog 3 lessen mee verder. In maart beginnen ze dan met Prezi. Powerpoint en Prezi zijn goed te
gebruiken bij de boekenbeurt en de spreekbeurt later dit schooljaar.
We zijn trouwens als OLC ouders heel benieuwd hoe de kinderen Word hebben gebruikt bij het werkstuk. Laat het ons
weten!
Groep 7 rondt deze week Mediawijsheid af en begint dan op 1 februari met Prezi. Groep 8 heeft nog 3 lessen Excel te gaan en
start dan in maart met Programmeren.
Op 17 januari evalueren we als OLC ouders de voortgang. In de volgende nieuwsbrief koppelen we dat graag aan jullie terug.
Wil je als ouder of oud-leerling mee doen of mee testen voor OLC (Word, Powerpoint, Excel, Prezi, Mediawijsheid en
programmeren), laat het ons weten. Je kunt terecht bij Danielle Vervenne (moeder Koen, groep 7) of Monique van Baar
(moeder Stijn en Nora, groep 6 en 3).

Coöperatieve werkvormen
In vervolg op de studiedag die we met het team hebben gevolgd over coöperatieve werkvormen in de klas, hebben we
onlangs moment coaching in de klas gehad. Als team beschouwen we de studiedag en de coaching als zeer waardevol. We
merken dat het leren voor de kinderen met coöperatieve werkvormen leuker en uitdagender wordt. Daarnaast leren de
kinderen goed en zinvol met elkaar samenwerken. De volgende studiedag is op 16 februari a.s.

Uitreiking Brabants verkeersveiligheidslabel (BVL)
Op 9 februari om 14.30 uur wordt, met een klein feestje na afloop, door wethouder Zwiers van de Gemeente Moerdijk, in
bijzijn van een afgevaardigde van VVN en van BVL, het Brabants Verkeersveiligheidslabel uitgereikt. Vanzelfsprekend bent
u van harte welkom om dit met de kinderen en leerkrachten mee te vieren.

Activiteiten de komende periode
-

23 januari start midden Cito’s.
24 januari OR vergadering.
25 januari Voorleesontbijt (kinderen nemen hun eigen ontbijt mee).
06 februari GMR en 07 februari MR vergadering.
09 februari uitreiking BVL
16 februari studiedag, leerlingen vrij.
16 februari start judoclinic
17 februari eerste rapport.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 16 februari 2017.

