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Kalender:
22 nov
24 nov

De schoolfotograaf komt
Plantdag Tiny Forest, in samenwerking met
IVN-natuureducatie en Gemeente Moerdijk
1 dec
Verjaardag juf Marije
3 dec
Sinterklaas komt! Alle kinderen hele dag school
9 dec
Intro fanfare bij groep 4/5/6
23 dec
Kerstviering
24 dec
Groep 1 t/m 4 hele dag vrij
Groep 5 t/m 8 vanaf 12.00 uur vrij
25 dec-9 jan Kerstvakantie
10 jan
Studiedag, alle leerlingen hele dag vrij

Website
Onze website is steeds in ontwikkeling. Er staat allerlei handige informatie
op die van waarde is voor u en voor ouders die nog een school zoeken.
Hoewel we dit nauwkeurig doen, kan het zijn dat er wel eens 'een foutje'
op staat. Dan is het fijn dat we worden getipt door een oplettende ouder.
We passen het dan zo spoedig mogelijk aan.
Op dit moment is het echt een genot om de website weer eens te openen,
want er staan nu 'eigen' foto's op! Misschien staat uw kind er ook tussen 😉
Natuurlijk hebben we hiervoor goed in Parro gekeken of u daar toestemming voor heeft gegeven.
Veel kijk- en leesplezier!
https://mariaschool.dewaarden.nl/

Sintsfeer
Wat ziet de school er weer gezellig uit!
We gaan zo samen met alle kinderen een
knus Sinterklaasfeest tegemoet.
Ook dit jaar mogen we vanwege de
Corona maatregelen geen ouders op het
plein ontvangen.
Maar niet getreurd, Sint komt vast en
zeker met zijn pietjes op vrijdagmiddag 3
december naar onze school en alle
kinderen zullen hem ontmoeten.

Tiny Forest
Op de Mariaschool werken de kinderen van groep 4-5-6 en groep 7-8 mee
aan het realiseren van een Tiny Forest.
Dit is een initiatief van IVN Natuureducatie, de gemeente en enthousiaste
dorpsbewoners. Deze week kregen de kinderen al een gastles over wat een
Tiny Forest is en waarom het belangrijk is dat er veel groen wordt
geplant. Op woensdag 24 november wordt het bos aangeplant. Daarna
kunnen we er 'gebruik' van maken tijdens natuurlessen ed.
Hieronder nog een link naar een animatiefilmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=nYF0x4pLZII&list=PLYOxZYuZZAe2yTH
2FGRKgKeAKnlMG-ksh&t=0s&index=2

Kledingactie
We hebben samen op 3 november met de kledingactie 314 kg opgehaald!
Weer een mooie prestatie en de opbrengst kan de OR weer investeren in
de kinderen.
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