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Kalender:
22 okt
25 tm 31 okt
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Voorleeswedstrijd
Herfstvakantie
Kledingactie!
Studiedag, alle leerlingen hele dag vrij
Voorstelling Kunstmenu voor groep 7/8
De schoolfotograaf komt

Vakanties en vrije dagen
Voor een overzicht van de schoolkalender (met o.a. alle activiteiten en vrije
dagen) verwijzen wij u graag naar het ouderportaal. U vindt links een
inhoudsopgave (zie afbeelding hiernaast). Bij het kopje ‘activiteiten’ vindt u
een kalender waarop alle bijzonderheden vermeld staan.
Let op: er kan wel eens een activiteit gewijzigd worden, dus handig om dit
met regelmaat te checken.
Hieronder volgen alle bijzondere dagen bij elkaar.
Het vakantierooster voor het schooljaar 2020-2021 is als volgt:
Herfstvakantie
25 t/m 29 oktober 2021
Kerstvakantie
27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie *
28 februari t/m 4 maart 2022
Goede Vrijdag t/m Pasen
15 t/m 18 april 2022
Meivakantie
25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaartsdag
26 en 27 mei 2022
Pinksteren
6 juni 2022
Zomervakantie
23 juli t/m 4 september 2022

Dagen met bijzondere schooltijden:
Vrijdag 3 december hebben álle kinderen tot 14.30 uur school (Sint komt)
Donderdag 23 december is het een gewone schooldag met Kerstviering
Vrijdag 24 december is groep 1 tm 4 de hele dag vrij;
groep 5 tm 8 vanaf 12.00 uur vrij.
Vrijdag 25 februari zijn alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij.
Vrijdag 22 juli zijn alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij.
Studiedagen, alle leerlingen zijn vrij:
donderdag 4 november
maandag 10 januari
woensdag 16 februari
maandag 7 maart
donderdag 14 april (studiemiddag - vanaf 12.00 uur kinderen vrij)
dinsdag 21 juni
woensdag 6 juli
Groep 1 en 2 zijn elke vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur vrij.

Spaar mee voor onze schoolbieb!
Denkt u nog aan de Bruna-bonnen? Op 4 oktober is hier een Parroberichtje over uitgegaan.
Inleveren van de bon kan t/m 10 november bij een juf of meester of in de
brievenbus van school. Bedankt voor uw medewerking!

Kledingactie
Woensdagmorgen 3 november kunt u uw oude kleding inleveren voor
school. Graag in goed gesloten plastic zakken aanbieden tussen 8.00 en
8.30 uur.
Wat wordt wel ingezameld: alle draagbare boven- en onderkleding,
draagbare schoenen (aan elkaar gebonden), huishoudtextiel, zachte
knuffelbeesten.
Wat wordt niet ingezameld: vloerbedekking, tapijten, niet-draagbare
kleding en schoenen, dekbedden, tuinstelkussens, werkkleding, speelgoed.
Alvast bedankt voor uw bijdrage namens de Ouderraad!

OLC gaat weer van start!
Na de Herfstvakantie gaan wij weer starten met de lessen OLC voor groep
5/6 en groep 7/8. In deze lessen willen wij leerlingen computervaardigheden leren (verbeteren) met het aanbieden van verschillende
onderwerpen/programma’s. Al deze vaardigheden komen nu van pas,
maar zeker ook in het voortgezet onderwijs. Wij vinden het belangrijk
leerlingen hiervoor alvast een solide basis te geven. De lessen worden
vrijdagochtend van 8.30 -9.15 uur gegeven in blokken van drie weken per
onderdeel/groep.
Wij gaan onder andere aan de slag met de volgende onderwerpen:
Chromebook
Om overzicht te houden van alle gemaakte documenten, leren wij de
kinderen een mappenstructuur aan te leggen. Ook het delen van
bestanden en het samenwerken hierin zal aan bod komen.
Mediawijsheid
Hoe weet je of iets echt of nepnieuws is? Kritisch leren kijken naar alle
informatie die wordt gedeeld blijft belangrijk. Hoe ga je om met Social
Media en wat deel je met anderen?
Programmeren
Voor groep 5/6 maken we een leuke start met Ko de Kraker; kinderen leren
hier stapsgewijs de juiste commando’s te geven om Ko richting zijn noot te
laten gaan. Groep 7/8 zal met het programma Scratch hun programmeervaardigheden vergroten. Als aanvulling gaan ze met de Microbit aan de
slag. Kun jij je naam in ledjes laten oplichten? Of weet jij andere mogelijkheden van programmeren in combinatie met elektronica te ontdekken?
Presentatievaardigheden
Een spreek- of boekenbeurt kun je ondersteunen met een presentatie. Wij
leren de kinderen met Google Presentaties een duidelijke, overzichtelijke
presentatie te maken. Ook leren wij ze kritisch te kijken naar gebruikte
bronnen; welke zijn betrouwbaar en welke niet?
Google Documents
De leerlingen maken kennis met de mogelijkheden van Google Documents
(tekstverwerking), zodat ze deze vaardigheden kunnen toepassen tijdens
de reguliere lessen.

Lijkt het je leuk ons team te komen versterken, kom gerust een keer
meekijken. Wij werken in tweetallen, zodat je niet elke week een bijdrage
hoeft te leveren. Laat vooral weten wat jouw (on)mogelijkheden zijn; wij
denken graag met je mee. Alle hulp is welkom!
Monique en Serge (ouders Nora, groep 8),
Danielle (moeder Chiara, groep 7),
Astrid (moeder Limme, groep 7 en Meije, groep 5), tevens contactpersoon
OLC (06-38039051)

Van de MR
Hier een berichtje vanuit de medezeggenschapsraad. We willen jullie graag
middels de nieuwsbrief op de hoogte houden van wat we tijdens onze MRvergaderingen bespreken.
Op dinsdag 21 september heeft onze MR-vergadering plaatsgevonden.
Onderstaande onderwerpen zijn besproken:
 Communicatie MR: Wij merken binnen de MR dat de input van andere
ouders minimaal is. We willen u benadrukken dat wij het fijn vinden om
u als ouder ook te horen. Het is belangrijk dat ouders schoolse zaken
kunnen aangeven bij een MR. Heeft u dus een punt, schroom niet om
dit te mailen naar ons mailadres!
 Schoolgids: we gaan binnen de MR kritisch kijken naar de schoolgids. Is
deze aantrekkelijk voor nieuwe ouders? Zijn er andere manieren om
snel de goede informatie bij de juiste ouders te krijgen? De ideeën die
we hebben zullen worden gedeeld met het managementteam.
 Schoolreis: Het managementteam heeft de input gevraagd over de
invulling en opzet van de schoolreisjes. Deze input wordt teruggekoppeld.
Daarna zijn we uit elkaar gegaan voor de school specifieke zaken.
De Mariaschool:
 De eerste schooldag is geëvalueerd. Punten worden teruggekoppeld
naar het team.
 Pauze leerkrachten: Op de maandag, dinsdag en vrijdag zou het fijn zijn
als er een ouder extra beschikbaar is.
 Werkzaamheden juf Astrid.

Wilt u meer weten over wat er precies besproken is? Dan kunt u de
notulen van de vergadering opvragen. U kunt ook vrijblijvend (een deel
van) onze volgende vergadering als gast bijwonen, deze is op dinsdag 16
november om 19.30u op de Regenboog.
Stuur van tevoren even een mailtje naar: mr.maria@dewaarden.nl. Op dit
mailadres kunt u ons ook bereiken als u vragen/zaken heeft voor de MR.
Onze prezi gemist? Hierbij nogmaals de link:
https://prezi.com/view/o3YV9OVpGLPBZaKe1Ana/

Leerlingenraad / klankbordgroep
Hallo, wij zijn Nora, Chiara, Zoë, en Juliana, en wij zitten in de
leerlingenraad en de klankbordgroep van de
Mariaschool. Samen gaan we het fijn maken voor
onze school, en de Regenboog door ideeën en
tips te geven.
Groetjes, Chiara, Zoë, Nora en Juliana

Schoolfotograaf
Maandag 22 november komt de schoolfotograaf. U vindt het misschien fijn
alvast te weten dat dit de achtergrond wordt, zodat de kledingkeuze van
uw kind(eren) daar op afgestemd kan worden.
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