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Algemeen
Het voorjaar zit in de lucht, over 1 ½ week gaat de zomertijd in en de week daarop
is het Pasen. Met het zonnetje krijg je er steeds meer zin in. De komende weken
gaan we er weer goed tegenaan. Werken en vieren wisselen elkaar af. En
volgende week is juf Wilma Tuin er weer. Fijn.
Ontwikkelingen op school
Naast de lessen en de daarbij behorende zaken, zijn het managementteam en
team ook bezig met kijken naar de toekomst.
Brede School: Vanuit de gemeente Moerdijk worden we begeleid om te groeien
naar een brede school. Een school die niet alleen lessen verzorgt, maar ook divers
ander aanbod heeft in samenwerking met externe instanties. Het
managementteam (Johan Vos, Maaike Garcia-van Dijke en ondergetekende) heeft
daarom al enkele keren overleg gevoerd over hoe we dat op de Mariaschool
verder gestalte kunnen geven. Er zijn nu al diverse ‘partners’ actief: seniorencomputerclub, parochie, de Roef (BSO), fanfare, SKW en de bibliotheek. Binnen
afzienbare tijd zullen we dan ook het predikaat ‘Brede School’ ontvangen. Er zal
meer en meer samenwerking en afstemming komen om de leefbaarheid in
Langeweg en de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren, binnen en buiten de
muren van de school.
Schoolplan 2015 – 2019
Alle scholen in Nederland moeten deze zomer een nieuw schoolplan hebben,
waarin de koers voor de komende 4 jaren is uitgestippeld. In enkele
teamvergaderingen hebben we de aanzetten gegeven. Als uitgangspunt en
leidraad dienen de Strategie en uitgangspunten van Stichting De Waarden. We
denken na over onderwijskwaliteit, innovatie, personeel, communicatie en de
bijbehorende financiën. Dit alles moet geworteld zijn in professionaliteit,
duurzaamheid, zorgzaamheid en samenwerking. In de eerstvolgende MRvergadering zullen de hoofdlijnen ter spake komen.
Schooljaar 2015 – 2016
De eerste plannen worden gemaakt voor het a.s. schooljaar. Een belangrijk item is:
de continuïteit. Schooljaar 2014 – 2015 begon met een nieuw team en doelgerichte
aanpak. De rust op school was en is goed merkbaar, de kinderen leren geweldig
veel, de ouderbetrokkenheid is groot. Allemaal goede dingen die we graag
behouden en waar mogelijk verder uitbouwen. Zodra de plannen een concreter
karakter krijgen, laten we dat weten, echter …. We kunnen niet té vroeg van alles
roepen. We rekenen op uw begrip hiervoor.
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Nieuwe website
Zeer binnenkort komt de nieuwe website van onze school online.
Alle scholen binnen stichting De Waarden gaan over op een nieuwe website.
Danielle Vervenne, Olaf Surewaard en juf Simone zullen zich inzetten om de
website zo duidelijk en volledig mogelijk voor u te maken.
Paasviering
Op donderdag 2 april (Witte Donderdag) vieren we het Paasfeest. U heeft hierover
een aparte mail ontvangen van de Paascommissie. Het belooft weer een fijne dag
te worden.
We gaan er op de Mariaschool een mooie dag van maken. We beginnen met een
Paasontbijt in de klas, daarna gaan we knutselen in de klas en komt de pastor het
Paasverhaal vertellen. Natuurlijk gaan we eieren zoeken en hier doen de kinderen
van de peuterspeelzaal ook mee.
In de middag komen opa’s en oma’s naar school om de kinderen iets te leren of
om iets van kinderen te leren of om gewoon gezellig langs te komen.
Enquêtes
Eens in de 2 jaar worden er op school enquêtes uitgezet over de tevredenheid. Dit
jaar was een bijzonder jaar met vele veranderingen en aanpassingen. We zijn
daarom driedubbel benieuwd hoe een en ander wordt gezien door de ouders, de
kinderen en de leerkrachten. Vanaf donderdag 19 maart ontvangt u allemaal een
uitnodiging om de ouder-tevredenheids-enquête in te vullen. We hopen dat u dat in
groten getale gaat doen, want daaruit kunnen we afleiden waar we op de goede
weg zijn en waar nog verbeteringen kunnen worden aangebracht.
De kinderen van groep 6 t/m 8 zullen de leerling-tevredenheids-enquête op school
invullen. Hun ideeën en ervaringen zijn ook van belang voor de toekomst.
Daarnaast zullen ook de leerkrachten de leerkracht-tevredenheids-enquête
invullen. Ook daaruit krijgen we een beeld hoe het ervoor staat op de Mariaschool.
We rekenen op ieders serieuse deelname. Neem er even de tijd voor. Bij voorbaat
dank.
Belangrijke data
Donderdag 19 maart Kangoeroe-wedstrijd
Donderdag 26 maart juf Wilma Tuin weer terug op school in groep 3 / 4.
Za-zondag 29/30 maart begin van de zomertijd.
Let op: maandag wel op de nieuwe 8.30 uur op school zijn.
Donderdag 2 april
Paasviering
Vr 3 april en ma 6 apr vrije dagen.
Dinsdag 7 april
MR-vergadering om 20.00 uur.
De volgende Nieuwsbrief ( nummer 14) verschijnt op donderdag 2 april.

Nieuws uit de groepen
Het nieuws uit de groepen is weer te vinden op www.mariaschoollangeweg.nl, kijk
bij groepen en blijf zo op de hoogte. Op onze website is meteen allerlei andere
informatie te vinden.

Met vriendelijke groet
Meester Rob Schot

