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VOOR IN DE AGENDA

HIEP HIEP HOERA!
Een fijne verjaardag!
SEPTEMBER
1 Jente Soeters
1 Rafaella Wilson
5 Esmee Hamerlinck
7 Romy Steinkamp
8 Job Jongepier
9 Ljuvan Otto
10 Wesseem El Jabri
11 Mick Slabbekoorn
14 Zehen El Hage
17 Yildiray Karademir
17 Diego La Roche
18 Semih Çoban
18 Gergö Lévai
20 Cedric Lafertin
24 Shanty Niles
26 Jayden Hillebrand
26 Anaya van der Struik
27 Nadia Ishimwe
29 Floor den Doelder
30 Jason De Vet
30 Ingmar Weemaes
OKTOBER
2 Djodie Van Autreve
3 Soraya Fondse

16 september groep 8 naar onthulling
monument herdenking
20 september Prinsjesdag
5 t/m 16 oktober Kinderboekenweek
3 oktober
voorstelling gr 5+6 in de Halle
6 oktober
infoavond groep 1 t/m8
+ jaarvergadering OR/MR
14 oktober
Kinderboekenmarkt op school
24 t/m 28 oktober Herfstvakantie

Beste ouders en kinderen,
De zomervakantie is weer omgevlogen. We vonden het fijn iedereen na 6 weken weer te mogen
verwelkomen in de klassen. We zijn dan ook weer vol enthousiasme gestart op school!
In de eerste week heeft u van ons al een schoolgids ontvangen met de belangrijkste informatie
over onze school. Op donderdag 6 oktober a.s. nodigen wij u graag uit op onze jaarlijkse
informatieavond. De leerkracht van uw zoon/ dochter informeert u dan over het reilen en zeilen in
de groep. We hopen u dan te mogen verwelkomen in de klas. Aansluitend aan de informatieavond,
vindt de jaarvergadering van de ouderraad en MR plaats.
In deze nieuwsbrief vindt u hierover meer informatie.
Als team kijken we weer uit naar een positief een
succesvol jaar en wensen iedereen een fijn, leerzaam en
plezierig schooljaar toe!
Met vriendelijke groet,
Namens alle juffen van de Marijkeschool,
Ingeborg Burm

Informatieavond groep 1 t/m 8
Op donderdag 6 oktober a.s. vinden de informatieavonden van groep 1 t/m 8 plaats.
Net als vorig jaar, organiseren we alles op één avond.
Omdat er de afgelopen jaren geringe belangstelling was, hebben we besloten om één
informatieronde te organiseren. U kunt zelf kiezen bij welke groep u aansluit. Na deze
informatieronde, is een vrij inloop moment in de verschillende groepen waarbij u gelegenheid
heeft om vragen te stellen aan de leerkracht.
Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit:
19.00-19.30 eerste informatieronde groep 1 t/m 7
19.30-20.00 vrije inloop en mogelijkheid om vragen te stellen aan de leerkrachten.
In groep 8 wordt er van 19.00-20.30 informatie over het Voortgezet onderwijs gegeven.
Aansluitend, rond 20.30 uur, zal de jaarvergadering van de ouderraad plaatsvinden. Hierover
ontvangt u t.z.t. meer informatie. We hopen uiteraard dat u ook even de tijd neemt om hierbij
aan te sluiten! We sluiten de jaarvergadering af met een hapje en een drankje waarvoor u ook
van harte bent uitgenodigd!

Controle leerling gegevens
Aan het begin van elk schooljaar vragen we u om de inschrijfgegevens van uw zoon/ dochter te
controleren en waar nodig te wijzen. Alle kinderen hebben dan ook de leerling stamkaart mee
naar huis gekregen. Mocht u dit nog niet gedaan hebben, wilt u dan de leerling stamkaart, met
eventuele wijziging en ondertekend door de ouder(s)/verzorger(s) zo spoedig mogelijk terug mee
naar school geven? Ook als er geen wijzigingen zijn, graag ondertekend inleveren op school.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Afspraak over de tassen, jassen e.d.
We merken dat er weer steeds vaker tassen en jassen voor schooltijd binnengebracht worden
door de kinderen van groep 3 t/m 8. De afspraak die wij met de kinderen hebben, is dat er voor
schooltijd niet naar binnen gelopen wordt.
Dit om een heleboel geloop en drukte voor schooltijd in de school te voorkomen.
De kinderen kunnen hun tas op de bankjes op het plein leggen.
Wilt u hier samen met uw zoon/ dochter op letten?
Voor een paar leerlingen maken wij hierop een uitzondering omdat deze medicatie of (medische)
hulpmiddelen voor schooltijd binnen moeten leggen/ zetten.
Ook met een verjaardag of spreekbeurt is het natuurlijk geen probleem om dit voor schooltijd
binnen te zetten.
Uiteraard bent u voor schooltijd ook van harte welkom indien u even een boodschap door wilt
geven of een vraag heeft voor de leerkracht.
Alleen de jassen en tassen zien we graag pas om 8.45 uur
binnen!
Het schoolplein en de deur van school gaan open om 8.30 uur!
Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Aanvraag extra verlof
Om verwarring en teleurstelling te voorkomen, informeer ik u graag over het aanvragen van extra
verlof. Wij willen we u erop wijzen dat het aanvragen van extra “vrije dagen” buiten het
vakantierooster om, altijd aangevraagd dienen te worden. Hiervoor dient u een brief voor
aanvraag extra verlof in te vullen. Dit formulier is te verkrijgen bij de leerkracht of juf
Ingeborg.
Het is niet vanzelfsprekend dat u ook daadwerkelijk vrij toegewezen krijgt.
Zo worden aanvragen van vrije dagen voor en direct na een vakantie, overlegd met de consulent
leerplicht (voorheen leerplichtambtenaar). Het advies van de consulent wordt door school
overgenomen. Een aanvraag voor extra verlof dient tijdig ingediend te worden.
Meer informatie hierover vindt u in de schoolgids op pagina 27.

Weerbaarheidstraining groep 6 t/m 8
Net als vorig schooljaar, krijgen de kinderen van de bovenbouw weerbaarheidstraining. Op
maandagmiddag 12 september zijn we gestart met weerbaarheidstraining voor groep 6/7 en
groep 8. Het doel is het vergroten van de weerbaarheid van kinderen en omgaan en rekening
houden met elkaar. De laatste les van groep 8 wordt op speciale wijze afgesloten, u ontvangt
hiervoor t.z.t. nog een uitnodiging. Deze lessen vinden plaats in de gymzaal en worden gegeven
door een speciaal opgeleide trainer. De leerkracht is tijdens de lessen aanwezig en assisteert bij
deze lessen.

EHBO groep 8
Dinsdag 13 september zijn we in groep 8 weer gestart met
lessen EHBO.
De lessen vinden onder schooltijd plaats en worden gegeven
door juf Riet Jasperse.
Halverwege het schooljaar sluiten we de lessen af met een
examen en we hopen dat weer iedereen zijn EHBO diploma
zal halen! Uiteraard wordt u t.z.t. uitgenodigd voor de
diploma uitreiking.

Gouden schoolregels
Op de Marijkeschool spreken we samen met de kinderen een aantal klassenregels af.
Dit gebeurt tijdens de klassenvergaderingen, die in de eerste weken van het schooljaar
plaatsvinden. We kijken per klas wat goed gaat en wat we willen verbeteren.
Elke klas maakt zo regels die deze groep belangrijk vindt.
Zo gaan we “Goed van start”.
Er zijn ook een paar regels die we hebben afgesproken voor de gehele school.
Deze noemen we onze Gouden Regels.
Ze hangen in elke ruimte van de school.
Wie deze regels respecteert heeft in principe geen andere regels meer nodig.

1. We zijn aardig voor elkaar
2. We zijn rustig in de school
3. We houden de school netjes
4. We luisteren naar elkaar.
Zo bouwen we samen aan een positief schoolklimaat.

Filosoferen met kinderen
Dit schooljaar zijn we gestart met filosoferen met kinderen van groep 1 tot en met groep 8.
Ongeveer eens per maand zal juf Marina in alle klassen een filosofieles aanbieden dit in het
kader van burgerschap en levensbeschouwing. De kinderen leren o.a. na te denken over hetgeen
de ander zegt. Hiermee stimuleren we de kinderen om respect te hebben voor een ander zijn
mening. Ze leren actief te luisteren en de juiste vragen te stellen.
Al deze vaardigheden hebben een positief effect op de cognitieve ontwikkeling van kinderen. De
woordenschat wordt vergroot, de concentratie verbeterd, het komt ten gunste van de sociale
omgang met elkaar. Al deze aspecten vinden wij als school zeer waardevol.
In de groepen 2 en 3 werken we met het
thema: Wat is reizen? Is reizen hetzelfde
als vakantie? Kun je ook in je hoofd reizen?
In de groepen 4 en 6 is het thema :Wat is
natuur?
Groep 5 heeft het over de vraag: Wie ben
ik zelf?
Groep 7en 8: Word je van geven gelukkiger
dan ontvangen?
Met behulp van deze lessen stimuleren we
de kinderen om na te denken, een eigen
mening te vormen en elkaars mening te
respecteren, wat ook weer ten goede komt
aan het in stand houden van een positief
schoolklimaat.

Wij wensen iedereen een gezellig en leerzaam schooljaar toe!

