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Huiswerkklas

Algemeen
Het nieuwe schooljaar is alweer bijna twee weken begonnen en we hebben een goede start gemaakt. We
gaan er een fijn jaar van maken. In de Nieuwsbrief, die regelmatig verschijnt, informeren wij u over de
meest belangrijke zaken. Nieuws uit de groep vindt u terug op de website, evenals algemene informatie
over de school (www.mariaschoollangeweg.nl). De schoolkalender met voor u belangrijke data is voor
de vakantie per mail toegezonden, maar kunt u ook terugvinden op de site. Foto’s gemaakt door de
leerkracht worden op Klasbord geplaatst, waarvoor u zich op kunt geven bij de leerkracht van uw kind.
Aan het begin van het schooljaar heeft u een informatieboekje ontvangen over de meest belangrijke
zaken per groep. We hopen u hiermee voor nu voldoende op de hoogte te hebben gebracht en in de
toekomst te houden.

Peuterspeelzaal – BSO
Zoals u inmiddels hebt vernomen, heeft de Roef het contract voor Peuteropvang en Buitenschoolse
opvang binnen onze school opgezegd. Gelukkig hebben we snel een nieuwe enthousiaste partner
gevonden in “De Zeven Dwergen”. Op 19 september aanstaande om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
staat er, in de aula op school, een informatie-avond gepland. Tijdens deze avond stellen de leidsters van
De Zeven Dwergen zich aan u voor, ontvangt u informatie over de mogelijkheden die geboden kunnen
worden en is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Ook heeft u via de mail een enquêteformulier
ontvangen en we hopen dat u met het invullen en inleveren hiervan uw wensen kenbaar maakt. Wilt u
ouders in uw omgeving, van wie het kind in aanmerking komt voor de peuterspeelzaal, ook inlichten
over deze bijeenkomst? Vanzelfsprekend zijn ook zij van harte welkom.
Graag zien we u op 19 september a.s.

Huiswerkklas
Bij voldoende deelname zal de huiswerkklas voor groep 7 en 8 weer van start gaan op maandagmiddag
tussen 15.15 uur en 16.15 uur. Dé gelegenheid voor uw kind om het huiswerk onder deskundige
begeleiding te maken. Per bijeenkomst vragen we een kleine onkostenvergoeding van 0.50 cent. Uw
kind krijgt hiervoor o.a. wat te drinken en wat lekkers. Uw kind kan zich tot eind volgende week
opgeven bij juf Carla, zodat we de week erna op maandagmiddag 26 september van start kunnen gaan.
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Snappet

Nieuw logo
Bij het ontwikkelen van een nieuw logo worden de kinderen nauw betrokken. Per groep worden er 4
ontwerpen uitgekozen. Uit deze ontwerpen wordt een keuze gemaakt. Dit logo zal worden bewerkt tot
een logo voor onze school.

Brengen en halen van leerlingen
De schoolomgeving moet een veilige plaats zijn voor onze kinderen. Uit onderzoek blijkt dat er veel
gevaarlijke situaties ontstaan door drukte tijdens het brengen en halen van kinderen. Ook bij onze
school gaat het er soms chaotisch aan toe. Dit komt door aan- en afrijdende auto’s en kris kras rond
school geparkeerde auto’s.
Een deel van de oplossing ligt in het verminderen van het autoverkeer. Ga dus zoveel mogelijk te voet
en met de fiets naar school.
Een ander deel van de oplossing is om de pas aangelegde parkeerplaatsen rondom de kerk te gebruiken
voor het parkeren van uw auto. U kunt dan met uw kind naar school lopen via het trottoir voor Ons
Stedeke. Ook kunt u voor de kerk uw kind afzetten, deze kan dan via het veilige trottoir naar school
lopen. Hierdoor hoeven er dus geen auto’s meer in de straat van de school te komen.
Eind vorig jaar hebben onze leerlingen hier al uw aandacht voor gevraagd. Vanuit de
verkeerswerkgroep vragen wij u het nu aan het begin van het schooljaar.
Als we ons allemaal aan bovenstaande regels houden, ontstaat er bij de ingang van school een meer
veilige en overzichtelijke situatie voor onze kinderen.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Verkeerswerkgroep Mariaschool

Thuisversie Snappet
In tegenstelling tot een eerder bericht, kunnen we u melden dat de thuisversie van Snappet u 20 euro
kost. De overige 60 euro wordt door school gefinancierd. Wilt u gebruik maken van de thuisversie,
neem dan contact op met Carla (c.vollebregt@dewaarden.nl)
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Gevonden!
Bijdrage

Mail Parnassys
Wegens technische problemen bij Parnassys, kan het zijn dat de u toegezonden schoolmail in de
spambox terechtkomt, of te laat wordt verzonden. Wij hopen dat dit snel wordt opgelost door
Parnassys.

Afstemmingsgesprekken
Op maandag 26 september staan de afstemmingsgesprekken gepland. Tijdens dit gesprek worden de
verwachtingen t.a.v. uw kind op elkaar afgestemd. U kunt zich hiervoor inschrijven
via www.schoolgesprek.nl
Het wachtwoord van uw kind zijn de laatste 4 cijfers van het burgerservicenummer.
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact op nemen met Carla (c.vollebregt@dewaarden.nl).
Tussen 18.30 uur en 20.30 uur zal ook Petra Nobel, onze nieuwe Intern Begeleider aanwezig zijn om
eventuele vragen te beantwoorden of, indien een langer gesprek wenselijk is, een afspraak met u te
plannen.

Gevonden voorwerpen
De gevonden voorwerpenbak zit weer vol! De bak staat bij de hoofdingang en wordt binnenkort
geleegd. Mocht u iets missen dan kunt u het daar wellicht terugvinden en ook als u op dit moment niets
mist, is het misschien een goed idee om de bak eens te controleren.

Ouderbijdrage 2016-2017
De ouderbijdrage is, evenals vorig schooljaar: €25,00 per kind (hiervan is alvast €10,00 gereserveerd
voor schoolkamp of schoolreis). Graag vóór 1 oktober te voldoen op
rekening NL18RABO 0140 80 50 28 , de activiteitenrekening van de Mariaschool, onder vermelding
van Vrijw.OB + naam kind(eren).
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Data
Tot slot….

Hoofdluis
Op de eerste schooldag zijn alle kinderen gecontroleerd op aanwezigheid van hoofdluis en/of neten. Er
zijn bij enkele kinderen neten gevonden. De ouders zijn ingelicht en doen hun best om de gevonden
zaken te bestrijden. Binnenkort vindt hercontrole plaats. Belangrijk is dat alle ouders van tijd tot tijd
hun kind(eren) controleren en zo nodig maatregelen nemen.

Aanpassing schoolplein
Zoals u ongetwijfeld hebt gezien, wordt het schoolplein aangepast. Omdat de kinderen toch niet in de
bosjes mochten spelen, zijn deze stukken bestraat, of wordt er gras gezaaid. Ook hebben we de
gemeente gevraagd de basketbalpaal van het naastgelegen speeltuintje te verplaatsen naar het
schoolplein, waar deze naar alle waarschijnlijkheid vaker gebruikt gaat worden. Daarnaast is het de
bedoeling dat er een picknicktafel rondom een boom gemaakt wordt. Alle ouders die bij dit alles
betrokken zijn geweest en nog betrokken zijn, bedanken we enorm voor hun inzet voor onze kinderen!
Voetballen doen de groepen 5 t/m 8 zoveel mogelijk niet meer op het schoolplein, maar onder
begeleiding op het achter de gymzaal gelegen voetbalveld.

Belangrijke data

Maandag 19 september
Dinsdag 20 september
Maandag 26 september
Maandag 26 september
Woensdag 28 september
Maandag 3 oktober

: Bijeenkomst m.b.t. Peuterspeelzaal/BSO
: Vergadering OR
: Afstemmingsgesprekken
: Vergadering GMR
: Start actie Kinderpostzegels (groep 7 en 8)
: Vergadering MR

Tot slot…..
wensen we iedereen een heel goed schooljaar toe.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 20 oktober.
Met vriendelijke groet,
Team Maria

