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Voorjaarsvakantie
Verjaardag meester Ronald
Studiedag, alle leerlingen hele dag vrij
Week van de mediawijsheid
Verjaardag juf Sharon (gymleerkracht)
Theoretisch verkeersexamen groep 7 en 8

Afscheid Marleen
Op onze studiedag van 16 februari hebben we naast het maken van de Cito
trendanalyses en een presentatie over hoog- en meerbegaafdheid aan het
einde van de middag op een feestelijke manier alvast afscheid genomen
van Marleen van Kooten.
Marleen heeft als directeur veel ontwikkelingen, groei en mogelijkheden
gecreëerd op zowel de Regenboog als de Mariaschool. Als team kijken we
terug op een hele fijne en prettige samenwerking, waarbij we Marleens
positieve input meenemen in de toekomst. Met veel passie en plezier
zetten we ons werk voort op onze scholen.
Marleen, veel plezier en succes en op je nieuwe school en tot ziens!

De kinderen namen dinsdag afscheid van juf Marleen:

Lieve ouders en kinderen van de Mariaschool,
Met heel veel plezier en toewijding ben ik de afgelopen 16 jaar directeur
geweest van de Regenboog en de laatste 4 jaar ook van jullie Mariaschool.
Ik kijk ontzettend dankbaar terug op een prachtige tijd waarin ik
persoonlijk veel geleerd heb, maar ook veel heb kunnen inspireren, delen
en ontwikkelen. Dat heb ik altijd met een blij gemoed kunnen doen samen
met een geweldig team van professionals, actieve ouders en heerlijk
opgroeiende kinderen.
Het is een flinke stap om zo veel mooie mensen en twee heel fijne, goede
scholen achter mij te laten, maar ook een stap van nieuwe wegen en
nieuwe uitdagingen. Vanaf maart mag ik gaan bijdragen aan
onderwijsontwikkeling bij SKOD (Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen).
Ik ga werken als integraal schooldirecteur op
basisschool de Zeggewijzer in Terheijden. Veel
van wat ik geleerd heb in mijn “Regenboog- en
Mariatijd” zal ik koesteren en weer gebruiken op
mijn nieuwe pad. Je bent immers nooit klaar
met leren.
Bovendien is veranderen de mooiste manier van
leren. De tijd voor mijzelf is gekomen om weer
eens in het diepe te duiken.

Ik wens jullie allen het allerbeste toe voor de mooie Mariaschool en vooral
voor de kinderen van de Mariaschool. Het is een roerige en moeilijke tijd
voor jullie allen, vol met onzekerheden. Ik heb er vertrouwen in dat jullie
met elkaar ook deze veranderingen kunnen omarmen en samen verder
bouwen aan een mooie toekomst voor de kinderen en het dorp
Langeweg.
Met een traan en een lach neem ik afscheid van jullie allen. Ik wens jullie
nog veel moois om te leren en een prachtige toekomst toe.
Een lieve groet,
Juf Marleen van Kooten

Carnaval
Wat een gezellige feestochtend hadden we vandaag!

Verlofaanvragen: hoe zat het ook alweer?
Wanneer u voor uw kind(eren) verlof wilt aanvragen, vult u een formulier
in. Dit formulier is te vinden op onze website onder het kopje 'handig om
te weten.' (Of we geven een formulier mee met uw kind.)
Elke aanvraag wordt goed bekeken en besproken in het MT en u krijgt
persoonlijk schriftelijk antwoord. Voor sommige aanvragen nemen we
contact op met de leerplichtambtenaar. Dit kan en mag u zelf overigens
ook doen. Als school zijn wij verplicht om ons aan de regels te houden van
de leerplichtwet.
We zijn ons ervan bewust dat we ouders wel eens moeten teleurstellen.
We gaan er echter wel vanuit uit dat u begrip heeft dat wij hierin de regels
volgen en daarom niet alles kunnen en mogen goedkeuren. Daarom
adviseren we u met klem uzelf eerst goed te informeren vóórdat u een
aanvraag doet.
Kijk voor meer informatie op onze website:
https://mariaschool.dewaarden.nl/ziekmelden-en-verlofaanvraag/

Boekentip voor ouders
Passend bij ons Jeelo-thema Omgaan met geld is dit boek een leuke leestip
voor ouders. Deze tip werd met ons gedeeld door een van onze ouders bij
wie het opviel dat op kinderfeestjes soms best 'dure' cadeaus worden
gegeven. Je zou je als ouder wellicht verplicht voelen hieraan mee te doen.
Maar wat als dat niet kan vanwege uw eigen financiële situatie? Wat als u
uw kind wilt meegeven dat het niet alleen om de prijs gaat, maar ook
de waarde van een cadeau? Hoe leren we onze kinderen tevreden te zijn
(en te blijven)?
“Consuminderen met kinderen, Marieke Henselmans
Elke ouder wil kinderen het beste geven. En elke winkel wil aan (aanstaande
en andere) ouders het duurste verkopen. Dat is het misverstand in een
notendop: we verwarren 'het beste' met 'het duurste'. Zo niet Marieke
Henselmans, bespaar-koningin, inspirator, journalist en moeder van 3
zonen. Ze debuteerde in 1999 met Consuminderen met kinderen, oogstte
veel lof bij recensenten en stal het hart van een steeds groter wordende
groep lezers. Haar debuut is nu geheel herzien en aan de actualiteit
aangepast. Zo vind je verrassende uitspraken van moderne
consuminderende gezinnen: hoe pakken zij in deze tijd de opvoeding van
hun kinderen aan? Marieke Henselmans is dé bespaardeskundige van
Nederland, geliefd AD-columnist, werkt samen met het Nibud, heeft tal van
boeken en kalenders over besparen, aflossen en opvoeden op haar naam
staan, waarvan er bij elkaar meer dan 100.000 exemplaren werden
verkocht.”
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Tentoonstelling: als er één schaap over de dam is…

In de maanden maart en april kunt u op de woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddagen deze leuke tentoonstelling bezoeken, op de
kinderboerderij te Zevenbergen. De kinderboerderij is geopend van half
twee tot half vijf en in de zomertijd van twee tot vijf uur.
De tentoonstelling is gericht op kinderen tussen de 8 en 12 jaar. De
nieuwsgierigheid van deze leeftijdsgroep wordt geprikkeld door diverse
spelletjes en opdrachten over het schaap, zoals het spreekwoordenspel,
een electrospel, reken- en kijkopdrachten en nog veel meer. De kinderen
krijgen een opdrachtenboekje, wat ze zelf (of samen met ouders of opa en
oma) kunnen invullen. Heeft een schaap vijanden? Hoeveel eet een
schaap? Wordt van schapenmelk ook ijs gemaakt? Hoe voelt de wol van
het schaap? Op al deze vragen vinden de kinderen spelenderwijs een
antwoord. En de knutselaars kunnen zelf een schaapje maken.
Maar ook de kleintjes zullen de tentoonstelling heel leuk vinden. En
natuurlijk zijn de schapen van de kinderboerderij er ook om ze heel goed te
bekijken. Wij hopen dat er heel veel kinderen op bezoek komen.
De kinderboerderij is gevestigd aan de Vlimmeren 1 te Zevenbergen.
Parkeren kunt u het beste bij het evenemententerrein aan de Kristallaan.
Uw bezoek is, zoals altijd, gratis.

