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

Brede school
De eerste naschoolse activiteiten voor dit schooljaar zijn een feit!
Op 23 en 30 november, tussen 14.00 en 16.00 uur wordt er een kruisboogclinic georganiseerd voor de groepen 6
tot en met 8. Kinderen kunnen zich opgeven voor 1 of 2 middagen. We hebben al een groot aantal aanmeldingen,
maar er zijn nog een paar plaatsen vrij. Voor 1 euro per keer heeft uw kind een super leuke middag!
Op 21 en 28 november heeft Myrna van de Lange Dwergen kunnen regelen dat er na schooltijd een workshop
Funkey Hockey georganiseerd wordt voor ALLE LEERLINGEN van school. De kosten zijn € 2,- per keer.
Kinderen die op maandagmiddag gebruik maken van de buitenschoolse opvang mogen gratis meedoen. LET OP!
Maximaal 20 deelnemers kunnen deelnemen en vol is vol!
Voor beide activiteiten kunt u uw kind, of de kinderen zichzelf, opgeven bij Carla.

Typecursus op school
Graag willen we inventariseren of er behoefte is aan het organiseren van een typecursus na schooltijd op school
voor de groepen 6 t/m 8. Indien er voldoende aanmeldingen zijn, kunnen we dit wellicht dit schooljaar nog gaan
plannen. Graag uw aanmelding doorgeven aan Carla.

Huiswerkklas
De drukbezochte huiswerkklas is voor veel kinderen (en ouders) een uitkomst. Samen huiswerk maken, vragen
kunnen stellen, je laten overhoren en na afloop zo goed als klaar zijn met het huiswerk. Als ook u dit wilt voor uw
kind in groep 7/8, dan kunt u uw kind nog steeds opgeven. Neem contact op met Carla.
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Dongemond

Nieuws vanuit BSO en Peuterspeelzaal “De Lange dwergen”
Peuteropvang
Het is deze week de laatste week van het thema “Dit ben ik”.
Vanaf volgende week maandag starten we met het thema “Wat heb ik aan vandaag”? Ook verwachten wij nog
bezoek van zwarte Piet op donderochtend 2 december. We zijn druk met de kinderen liedjes aan het oefenen en
de peuters verkleden zich als echte hulppieten!
Buitenschoolse opvang
Het thema “Halloween” is voorbij! We zijn nu bezig met het thema “Beroepen”. Ook vieren we op de BSO dat de
Sint weer in het land is en wel op maandagmiddag 28 november.
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!

Responslessen voor de groepen 5 t/m 8
Vanaf woensdag 23 november zal, gedurende 7 niet aaneengesloten weken, wederom een responscursus gegeven
worden aan de groepen 5 t/m 8. Het doel van de cursus is meer zelfvertrouwen krijgen, grenzen aan kunnen
geven en eigen keuzes leren maken. Thema’s die aan bod komen zijn onder andere: stevig staan, lichaamstaal,
grenzen ervaren, een eigen mening vormen, trots zijn en intuïtie. De trainer staat de jongeren bij in het
ontdekken van hun eigen kwaliteiten en leren hen met begrip, respect en gevoel om te gaan met zichzelf en de
mensen om hen heen. De lessen vinden plaats tijdens de gymlessen onder begeleiding van een trainer en de
eigen leerkracht. De leerkracht zorgt ervoor dat er na de responslessen nog een actief spel gespeeld wordt met de
leerlingen, zodat ook beweging voldoende aan bod komt.

Wetenschapsmiddag Dongemond College Made
Op woensdag 7 december 2016 van 12.45 – 16.00 uur organiseert het Dongemond College in Made een
wetenschapsmiddag voor alle leerlingen met interesse in het vwo en de havo. Het Dongemond College wil deze
middag laten zien hoe het vwo- en havo-onderwijs vormgeven wordt vanuit het Technasium en wis- en
natuurkunde. De kinderen gaan tijdens deze middag aan de slag met een uitdagende opdracht waarbij ze wis- en
natuurkunde en het Technasium nodig hebben om dit op te lossen. Kortom een uitdagend programma voor de
potentiele vwo- en havoleerling. Opgeven kan tot 1 december a.s. bij juf Carla.
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Nieuws vanuit de OR en de MR
MR-Kwaliteitsgroep
Dinsdag 15 november is er weer een MR-Kwaliteitsgroep vergadering geweest. We zijn gestart met een
gezamenlijk overleg met de Ouderraad. Heel waardevol. Zeker omdat er onderwerpen zijn die zowel in de
Ouderraad aan de orde komen als in de MR-Kwaliteitsgroep. En het is goed om te weten van elkaar waar we mee
bezig zijn. We hebben bijvoorbeeld gesproken over naschoolse activiteiten en opvang in het kader van de brede
school. De Ouderraad gaat een werkgroep opstarten waarin met school en de BSO meegedacht wordt met het
organiseren van een mooi aanbod van naschoolse activiteiten op locatie Langeweg. De MR-Kwaliteitsgroep blijft
daar op hoofdlijnen bij betrokken. Daarnaast denkt de MR-Kwaliteitsgroep mee met het verder verbeteren van
de communicatie en het imago van de school. Met elkaar kunnen we hier een positieve boost aan geven.
Bij de MR-Kwaliteitsgroep maken we ook kennis met Lucienne Hoogwerf. Lucienne is de nieuwe bestuurder van
Stichting de Waarden. Zij heeft inmiddels kennis gemaakt met alle directeuren en de teams. Ze heeft
schoolplannen gelezen en zich verdiept in processen en financiën. En ze maakt nu dus een rondje langs alle MRen. Een grondige analyse alvorens verder plannen naar de toekomst te maken, is voor haar heel belangrijk. Ze
laat daarnaast een verfrissende kijk en visie op leren, samenwerken en professionaliseren, zien.
Heb je vragen of wil je meedenken met onderwerpen als bijvoorbeeld communicatie, profilering van onze school,
het verbeteren van het imago, laat het ons weten.
De notulen volgt. De volgende vergadering is 20 december 2016.
Ouderraad
Op dinsdag 15 november hebben we overleg gehad en deze keer zijn we gezamenlijk met de MR gestart om tot
een betere afbakening en communicatie met elkaar te komen. In het overleg met alle ouders van de OR hebben
we gesproken over o.a. het overblijven; samenwerking met de peuters; schoolreisje en de voorbereidingen voor
het Sinterklaasfeest en Kerst.
Omdat de school aan de binnenkant een kleine opknapbeurt zal gaan krijgen vragen we of er ouders zijn die in de
kerstvakantie willen helpen met schilderen van de muren. We hopen dat we met een aantal ouders zijn zodat we
in een paar dagen klaar zijn. Mocht je willen helpen dan mag je dit aan Nanda (mama van Ralf groep 1)
doorgeven.
Op 11 december wordt in de Waai Adventviering georganiseerd in het thema ‘licht’. Voorafgaand aan deze viering
zal er voor de kinderen een korte tocht naar de Waai worden uitgezet. De parochie hoopt dat er veel kinderen
hiernaar toe komen. Na de viering zal er livemuziek zijn en koffie met wat lekkers. Kerstmis op school sluit aan
bij het thema van deze viering.
Kerst wordt op donderdag 22 december en vrijdag 23 december gevierd. Op donderdag eten de kinderen op
school en mogen zij zelf iets lekkers maken. Ouders zijn vanaf 18.15 uur welkom. Ter voorbereiding willen we
vragen om groen voor de kerststukjes. Dit jaar maken de kinderen een kerststukje voor zichzelf. Ook willen we
zoveel mogelijk glazen potjes (van groente / jam) e.d. om lichtjes van te maken. Er volgt later nog een aparte
brief van de kerstwerkgroep met hierin het volledige programma.
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Nieuws vanuit de werkgroep Verkeersveiligheid (BVL)
Toekenning van het Brabants Verkeersveiligheidslabel is een feit!
Wij zijn enorm blij hiermee. Binnenkort hopen wij u meer te vertellen over de officiële overhandiging.
In de week van 31 oktober t/m 4 november j.l. was de week van de fietscontrole. Veel fietsen bleken gelukkig in
orde. Voor de fietsen die dit niet waren, vindt op 1 december een her-controle plaats.
Onlangs is er een interview afgenomen, waarin de Mariaschool wordt belicht als het o.a. gaat om
verkeersactiviteiten die georganiseerd worden. Dit interview kunt u terugvinden op de site:
www.bewustopweg.nu.
Het autovrij houden van de Kloosterlaan, tijdens haal- en brengtijden, gaat nog steeds goed. Wilt u hier de
komende tijd ook rekening mee blijven houden? Op die manier creëren we een veilige leefomgeving voor onze
kinderen.

Nieuws vanuit het OLC
Ruim 6 jaar geleden is met de inzet van ouders een Open Leer Centrum (OLC) voor de bovenbouw opgezet. Het
doel van OLC was om leerlingen de nodige computervaardigheden bij te brengen. Modules Word, Powerpoint,
Excel en Internet werden aangeboden.
Na 6 jaar was OLC toe aan vernieuwing. De Mariaschool wil kinderen goed voorbereiden op de vaardigheden van
de 21e eeuw. Daar past ook een OLC nieuwe stijl bij. Met input vanuit ICT en leerkrachten hebben de OLC-ouders
een nieuw programma ontwikkeld dat past bij deze tijd. Naast Word, Powerpoint en Excel krijgen in dat
programma ook Prezi, Mediawijsheid en Programmeren een prominente plek. Er worden
(presentatie)vaardigheden bijgebracht die direct toegepast kunnen worden bij het maken van een werkstuk, een
spreekbeurt en een boekenbeurt. Mediawijsheid is erop gericht om leerlingen goed en veilig om te leren gaan
met (sociale) media en internet. Daarnaast maken kinderen op een leuke en zinvolle manier kennis met
programmeren.
Vanaf september 2016 zijn we gestart met OLC nieuwe stijl. De modules Mediawijsheid voor groep 8 en Word
voor groep 5, 6 en 7 zijn inmiddels afgerond. De kinderen zijn enthousiast. De teksten vanuit Freek in het Wild
en het programma diplomaveiliginternet.nl sluiten goed aan bij de belevingswereld van kinderen. Groep 5 gaat
nog een aantal weken door met Word. 16 november start groep 6 met Powerpoint. En 23 november start groep 7
met Mediawijsheid en groep 8 met Excel.
Wil je als ouder weten wat de kinderen leren en oefenen? Lees de tips & tricks voor Word en/of doe de
opdrachten via https://www.diplomaveiliginternet.nl/public/account/login. Hier kun je zelf een account
aanmaken. Veel leerplezier.
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Sinterklaas
Zoals iedereen in Langeweg inmiddels weet, komt ook Sinterklaas Langeweg bezoeken. Zaterdag 26 november
komt hij om 13.00 uur aan bij de Droom. Er gaat van alles gebeuren en het wordt een groot feest. Alle kinderen
hebben mee mogen denken over een oplossing voor het probleem van Sinterklaas…hoe kunnen we ervoor zorgen
dat Sint in Langeweg kan zijn, maar ook bij een bruiloft van twee van zijn pieten… Na een route door het dorp,
eindigt de tocht op het schoolplein. Hierna zal de Sint richting gymzaal De Waai gaan, waar de kinderen hun
optreden laten zien en misschien ook nog een cadeautje krijgen…
Op 5 december komt Sinterklaas bij ons op school. Dat worden spannende tijden!!
Ook leuk voor de Sinterklaastijd: Filmtheater Fanfare. Vertoningsadres: Utopiazaal (Markland College),
Pagnevaartweg 7, 4731 AA Oudenbosch, draait twee Sinterklaasfilms, te weten:

Meer informatie vindt u op: http://www.filmtheaterfanfare.nl/
Nog meer Sinterklaasnieuws: Pakjesboot 12, de officiële stoomboot, meert weer aan met Sinterklaas en al de
Pieten in de haven van het pittoreske Willemstad. De boot vaart op 24 november omstreeks 15.15 uur de haven
binnen, waarna de kinderen en familieleden een exclusief bezoek kunnen brengen aan de Pakjesboot. Een
theatraal verhaal neemt u mee aan boord van Pakjesboot 12. Reserveren is wel noodzakelijk, bestel daarom
tickets via www.pakjesbootdagen.nl.
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Controle op hoofdluis
Afgelopen maandag heeft een hercontrole op hoofdluis plaatsgevonden en gelukkig hebben we kunnen
constateren dat het goed onder controle is, fijn!

Voedselbank
Omroep Brabant zal in de periode van 5 tot en met 15 december haar jaarlijkse Voedselbankactie houden.
Omroep Brabant roept iedereen op om iets te geven uit een lijst van acht lang houdbare producten. De lijst
bestaat uit pakken koffie, thee, rijst, pasta, pastasaus, zoet beleg, suiker en lang houdbare melk. Om het iedereen
zo gemakkelijk mogelijk te maken worden er inzamelpunten in de dorpen gemaakt. De Mariaschool stelt
hiervoor een deel van de aula beschikbaar. Tussen 12.00 uur en 16.00 uur kunnen de boodschappen op school
worden afgegeven.
Alle boodschappen die worden ingezameld zijn bestemd voor de inwoners van de eigen gemeente. In de
gemeente Moerdijk krijgen op dit moment ongeveer 200 personen een voedselpakket. Ongeveer de helft daarvan
is kind. Meer informatie kunt u vinden op: www.voedselbankmoerdijk.nl.

Inhoud Studiedagen
Op vrijdag 18 november nemen alle leerkrachten deel aan een studiedag omtrent Coöperatieve werkvormen
(actief en samenwerkend leren met kinderen) en op 29 november aan een studiedag over de Google
Chroombooks waarmee we vanaf volgend jaar gaan werken. Aan de laatste studiedag zal ook Daniëlle vanuit de
OLC werkgroep deelnemen.

Activiteiten de komende periode
-

Op 18 november en op 29 november staat er een studiedag gepland en zijn de kinderen vrij.
1 december hercontrole fietsen.
5 december Sinterklaasfeest.
5 t/m 15 december inzameling voedselbank.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 15 december.
Met vriendelijke groet, team Maria

