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Algemeen:
We zijn alweer aan het einde van het jaar 2015 gekomen. Op vrijdag 18 december begint de
Kerstvakantie om half 12. Even 2 weken rust. We kijken ernaar uit.
Daarna hopen we elkaar weer te ontmoeten op maandag 4 januari.

Brede school
De activiteiten voor het nieuwe jaar tekenen zich af. Inmiddels is de huiswerkklas al 6
weken bezig en uitgebreid tot ongeveer 8 kinderen. Vóór de Kerstvakantie worden de
ervaringen geëvalueerd en bekijken of we ermee door kunnen gaan.
De Pietengymles op donderdag 3 december en de vieringen rond Kerst doen we graag in
samenwerking met de peuterspeelzaal Pinokkio. Fijn dat dat kan.
De inschrijving voor de ‘timmer-lessen’ is al vol. Op de voorgestelde dinsdagen komt Mario
met de kinderen een ‘knutsel’ maken. Dat zal figuurzagen worden met alles erop en eraan.

School- voordeur-bel
Sinds kort hebben we ook een deurbel. Na schooltijd doen we regelmatig de deur op slot,
want er zijn toch kinderen die zomaar de school inlopen. We hebben daar onvoldoende zicht
op, dus een deurbel is een goede oplossing.

Nieuws vanuit de MR-Kwaliteitsgroep

Op 24 november heeft weer een vergadering met de MR-Kwaliteitsgroep plaatsgevonden.
Op de agenda stonden onder andere de volgende onderwerpen: status acties 2015-2016 uit
het meerjarig schoolplan, voortgang resultaten, overblijfsaldo en –bezetting, evaluatie
schoolreis en –kamp en communicatie tussen ouders en MR. We willen graag meer inzicht
geven in wie we zijn als MR-Kwaliteitsgroep en wat we doen. Bijvoorbeeld door middel van
de notulen (die van de 24 november is nog in de maak) en we nodigen je uit om ons
persoonlijk aan te spreken.
De leden MR-Kwaliteitsgroep:
Vanuit de leerkrachten: Rob Schot, Johan Vos en Maaike Garcia-van Dijke
Vanuit de ouders: Franka Teunissen (moeder Djoïs en Jaël, groep 5 en 8), Wouter Jan Bulsing
(vader Frederique en Juliëtte groep 1/2), Bram den Bakker (vader Boris en Sacha, groep 7
en 6), Toine Verhoef (vader Jard en Brent, groep 5 en 3), Riny van Gils (moeder Stan, groep
6), Vincent van Wing (vader Lars, groep 8) en Monique van Baar (moeder Stijn Hurkmans
en Nora, groep 5 en 1/2).

Infobrief rkbs Maria
Uitgave 4
10 december 2015

Schooltuin

Op zaterdag 21 november heeft een groep ouders de schooltuin aangepakt. Vanaf 8.00 uur
gingen we aan de slag. Om kwart over 10 was het weer echter dermate, dat we alleen nog
konden opruimen. Binnenkort wordt de rest aangepakt. Toch is het resultaat al heel goed te
zien. Alle medewerkers ….. hartelijk bedankt.

Kerst 2015
Dit jaar weer heel wat activiteiten in de laatste week van 2015. Hierover ontving u diverse
aparte mails.
Even op een rijtje:
- Woensdag 16 december: Actie-ochtend voor WAR-child met om 11.30 een Bingo voor
‘iedereen’. Bingo-kaarten zijn te koop, er zijn mooie prijzen en de opbrengst is voor
WAR-child. Kom dus in grote getalen!
- Donderdag 17 december: maken we Kerststukjes en gaan die rondbrengen in
Langeweg.
- Vrijdag 18 december: beginnen we al om 10 vóór 8. Eerst de ‘ontbijtspullen’
binnenbrengen, vervolgens in optocht de lichtjes volgen en een Kerstverhaal. Dan
lekker met elkaar eten op school.
- Omdat we al zo vroeg beginnen, begint de Kerstvakantie al om 11.30 uur !

Belangrijke data
Donderdag 10 december
Woensdag 16 december
Donderdag 17 december
Vrijdag 18 december
Maandag 4 januari
Dinsdag 12 januari
11 – 22 januari

:
:
:
:
:

evaluatie huiswerkklas
Bingo voor War Child om 11.30 uur
Kerststukjes maken
Kerstviering. En begin van de Kerstvakantie om half 12.
Weer naar school en luizencontrole (denk aan: schone haren en
haren los)
: vergadering Ouderraad om 20.00 uur.
: Cito-midden-toetsen in diverse groepen.

Tot slot…..
Kijkt u vooral ook regelmatig op de website van de school. Daar staat klassennieuws, staan
foto’s, zijn verslagen terug te vinden van de MR, etc. etc.
Volgende mededelingen komen in de volgende nieuwsbrief, welke verschijnt op donderdag 14
januari.

Ik wens iedereen – mede namens het voltallige personeel – een heel fijne
Kerstvakantie en een goed begin van 2016.
Met vriendelijke groet,
Meester Rob Schot

