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Algemeen
En hier dan de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. In deze
nieuwsbrief nog informatie over de afsluiting van het school en
informatie over het nieuwe schooljaar.

Kennismaken nieuwe groep
Donderdag 21 juli gaan de kinderen kennis maken in hun nieuwe groep.
De kinderen gaan aan het begin van de middag direct naar de groep
waar zij komend schooljaar in zitten. Hun nieuwe leerkracht zal in de
klas zijn om de kinderen te verwelkomen. Na het kennismaken gaan de
kinderen weer terug naar hun huidige groep.

Laatste schooldag
Vrijdag 22 juli is de laatste schooldag van het schooljaar. Voor de
vakantie start willen wij het jaar op een leuke manier met de kinderen
afsluiten. De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee te
nemen. Dit wordt verzorgd door de OR.
U wordt om 11.45 uur op het schoolplein verwacht om gezamenlijk
afscheid te nemen van groep 8 en het schooljaar met elkaar uit te
zwaaien.

Zwangerschapsverlof juf Simone en juf Maaike
Vrijdag 15 juli start juf Simone met haar zwangerschapsverlof. Het
zwangerschapsverlof van juf Maaike start in de zomervakantie. Wij
wensen beiden een fijn zwangerschapsverlof toe en wachten vol
spanning af wanneer de baby’s geboren zullen worden.
Januari 2017 hopen zij weer voor groep 1-2 te kunnen starten.
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Formatie schooljaar 2016-2017
Groep 1-2
Groep 3-4

Juf Samantha Patijn*
Juf Wilma Tuin,
Juf Wilma Deijkers
Juf Lucia Karetta

Groep 5-6

Meester Marc

Groep 5-7

Juf Inge Beenakker

Groep 7-8

Juf Carla Vollebregt

Juf Inge Beenakker

MT

IB

Meester Johan Vos
(directeur) en Juf Carla
Vollebregt
Juf Petra Nobel

Maandag t/m vrijdag
Maandag en dinsdag
Woensdag, donderdag en
vrijdag
Maandagochtend en
dinsdagochtend
Maandag t/m vrijdag
Donderdagochtend en
vrijdagochtend
Maandag, dinsdag,
donderdagochtend en
vrijdagochtend
Woensdag,
donderdagmiddag en
vrijdagmiddag

Woensdag

* Vervanging zwangerschapsverlof juf Simone Weeland en juf Maaike
Garcia t/m december 2016.

Even voorstellen…..
Zoals u in de formatie ziet verwelkomen wij ook 2 nieuwe collega’s.
Hieronder stellen zij zich voor.
Mijn naam is Inge Beenakkers. Ik ben 25 jaar en ik woon in Sint
Willebrord.
Sinds 2013 ben ik afgestudeerd aan de PABO in Dordrecht. Ik heb
vooral gewerkt op scholen die aangesloten zijn bij Stichting De
Waarden. Zoals De Rietvest, Het Palet en De Grienden. Ik heb een paar
jaar op de Grienden mogen werken en ik heb aan allerlei groepen
lesgegeven. Groep 3, 5, 5/6, 6 en 8. Op maandag en dinsdag ben ik tot
eind november op basisschool Ruigenhil te vinden voor groep 4/5. Op
woensdag, donderdag en vrijdag geef ik ondersteuning aan de groepen
5/6 en 7/8 op RKBS Maria. Ik ben helemaal klaar voor deze nieuwe
uitdaging en ik heb er heel veel zin in!
Groet,
Inge
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Mijn naam is Petra Nobel en na de zomervakantie mag ik op RKBS Maria
beginnen met als taak intern begeleider, hier kijk ik erg naar uit! In het
verleden heb ik Maaike mogen vervangen tijdens haar
zwangerschapsverlof en ben op die manier bekend geraakt met de
school. Afgelopen juni heb ik een interne audit mogen uitvoeren op de
Mariaschool en ervaren dat het een school is met mooie ambities en een
team dat staat voor samenwerking en gedrevenheid. Ik ben erg blij dat
ik straks mee mag werken aan het verwezenlijken van deze ambities.
Na de PABO heb ik 16 jaar als leerkracht voor de groep gestaan in
verschillende bouwen en op diverse scholen. In 2008 ben ik begonnen
als intern begeleider binnen Stichting De Waarden en heb inmiddels op
verschillende scholen deze taak mogen vervullen. Ik hoop dat ik met
deze ervaring als vraagbaak kan fungeren voor team en ouders om
samen tot een goede invulling te komen van het onderwijsproces van
uw dochter of zoon. Omdat ik volgend schooljaar ook als intern
begeleider op SBO Het Palet en De Regenboog zal werken ben ik niet
elke dag op school aanwezig. Op woensdag staat mijn deur voor u open
voor gesprekken en vragen over uw kind en haar/zijn
ondersteuningsbehoefte.
Ik hoop u snel te mogen ontmoeten.
Groet,
Petra

Belangrijke data
Vrijdag 22 juli
Maandag 5 september
Maandag 5 september

: Laatste schooldag. Om 12.00uur
begint de zomervakantie.
:1e schooldag schooljaar 2016 – 2017
:Controle hoofdluis

Tot slot…..
Kijken wij terug op een mooi schooljaar, waarin weer heel veel is
gebeurd.
Er is in de groepen heel hard gewerkt, gespeeld en geleerd. Dat hebben
de kinderen natuurlijk in eerste plaats gedaan, maar was nooit gelukt
zonder ons fantastische team! Niet alleen de leerkrachten hebben voor
een geslaagd jaar gezorgd, ook een heleboel ouders. De MR, de OR,
maar ook veel heel veel ouders/vrijwilligers hebben fantastisch
geholpen. Heel erg bedankt daarvoor! We hopen dat we volgend
schooljaar ook weer kunnen rekenen op al deze hulp.
Wij wensen iedereen alvast een heel fijne vakantie en hopen iedereen
gezond en uitgerust weer terug te zien op maandag 5 september.
Onderstaand treft u nog een overzicht aan met de vakanties, vrije
dagen en gymtijden van het nieuwe schooljaar.
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Vakanties schooljaar 2016-2017
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Zomervakantie

:
:
:
:
:
:
:
:
:

maandag 24-10-2016 t/m
maandag 26-12-2016 t/m
maandag 27-02-2017 t/m
vrijdag 14-04-2017
maandag 17-04-2017
maandag 24-04-2017 t/m
donderdag 25-05-2017
maandag 05-06-2017
maandag 17-07-2017 t/m

vrijdag 28-10-2016
vrijdag 06-01-2017
vrijdag 03-03-2017
vrijdag 05-05-2017
vrijdag 25-08-2017

Studiedagen en vrije uren schooljaar 2016-2017
Vrijdag 18-11-2016
Dinsdag 29-11-2016
Vrijdagmiddag 23-12-2015
Donderdag 16-02-2017
Vrijdag 24-02-2017
Maandag 27-03-2017
Vrijdag 21-04-2017
Vrijdag 26-05-2017
Woensdag 21-06-2017
Woensdag 28-06-2017
Vrijdag 14-07-2017

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Studiedag
Studiedag
Middag voor de Kerstvakantie
Studiedag
Middag voor de Voorjaarsvakantie
Studiedag
Middag voor de Meivakantie
Vrije dag
Studiedag
Waardendag (studiedag voor alle
leerkrachten Stichting de Waarden)
: Middag voor de zomervakantie

Gymtijden schooljaar 2016 -2017
Groep 1-2 /groep 3-4 woensdag van 09.00 - 10.00uur.
Groep 5-6 woensdag van 10.00 - 11.30uur (wisselend > i.v.m. OLC)
en vrijdag van 13.30uur - 14.15uur.
Groep 7-8 woensdag van 11.30 - 12.30uur (wisselend > i.v.m. OLC) en
vrijdag van 14.30 - 15.15uur.
Voor de lessen in de gymzaal moeten de kinderen gymschoenen (géén
zwarte zolen) en sportkleding dragen, bijv. een sportbroek en een shirt,
voorzien van hun naam.

