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Kalender:
5 april
14 april

Buitenlesdag
Paasviering
Studiemiddag team – alle leerlingen om 12.00 uur vrij
15 – 18 april Paasvakantie
19 april
Eindtoets groep 8
22 april
Koningsspelen
25 apr-6 mei Meivakantie
27 april
Koningsdag
5 mei
Bevrijdingsdag
8 mei
Moederdag
Verjaardag juf Simone
9 mei
Traffic Day groepen 4, 5 en 6
10 mei
Traffic Day groepen 7 en 8
12 mei
Traffic Day groepen 1, 2 en 3
20 mei
Ouderbedankochtend
23 mei
Groep 7/8 gaat naar het Rijksmuseum

Afscheid juf Marleen en meester Ronald
Na ruim twaalf jaar in vast dienstverband voor de Regenboog en Mariaschool te hebben gewerkt, heb ik de keus gemaakt om in Roosendaal (mijn
woonplaats) te gaan werken. Ik vind het wel ontzettend jammer om deze
scholen te gaan verlaten. Ik heb op beide scholen heel veel geleerd en ik
heb het heel erg naar mijn zin gehad. Beide scholen zijn voor mij heel
vertrouwd en eigen geworden.
Ik heb veel mooie en fijne momenten gehad met de kinderen. Ik heb veel
kunnen lachen met de kinderen en ik genoot ervan als zij trots waren op
zichzelf.
Kortom: enorm bedankt dat ik dit fijne werk al die jaren op jullie school heb
mogen doen. Ik hoop dat het met iedereen goed blijft gaan en ik wens
iedereen heel veel succes met alles.
Marleen van Oosterhout

Donderdag 31 maart hebben we juf Marleen uitgezwaaid.

We bedanken Marleen van harte voor haar jarenlange inzet op zowel de
Mariaschool als de Regenboog en wensen haar veel succes in haar verdere
loopbaan!

Ook meester Ronald heeft een nieuwe baan gevonden en zal ons per 1 mei
gaan verlaten. U heeft zijn afscheidsberichtje al op Parro kunnen lezen.
Uiteraard bedanken we ook hem voor zijn inzet en wensen hem alvast veel
plezier in zijn nieuwe baan.

Vakantierooster
Het vakantierooster voor het schooljaar 2022-2023 is als volgt:
Herfstvakantie
24 t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie
26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie 20 t/m 24 februari 2023
Goede Vrijdag
7 april 2023
Tweede Paasdag
10 april 2023
Meivakantie
24 april tm 5 mei 2023
Hemelvaart
18 en 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag 29 mei 2023
Zomervakantie
17 juli t/m 25 augustus 2023
Studiedagen en dagen met bijzondere schooltijden volgen t.z.t.

Plantjesactie
De OR heeft weer een mooie actie voorbereid: vanaf vandaag
gaan de kinderen van de Mariaschool langs de deuren met
de bestellijst voor fleurige plantjes. De bestelling wordt
vanaf donderdag 14 april afgeleverd, mooi op tijd voor
Pasen en Moederdag!
De opbrengst zal worden gebruikt voor leuke
schoolactiviteiten.

Inloopochtend 5 of 8 april
U heeft het berichtje op Parro vast al gezien: dit schooljaar heeft u nog niet
de mogelijkheid gehad om een kijkje te nemen in de school of klas van uw
zoon of dochter en daarom willen we u graag uitnodigen voor een
inloopochtend.
U bent welkom om op dinsdagochtend 5 april of vrijdagochtend 8 april van
8.20 tot 9.00 uur. Uw zoon of dochter laat u graag de klas, zijn/haar
werkplek en wat werkjes zien.
De afgelopen twee schooljaren zijn we eraan gewend geraakt dat al onze
kinderen zelfstandig de school in komen. Dit heeft voor zowel voor de
kinderen als voor het team een positief effect. Er heerst een fijne rust in de
school, de leerkracht kan de les tijdig starten en het afscheid nemen (bij de
jongste kinderen) gaat gemakkelijker. Wij hebben dan ook besloten om dit
zo te houden. Voor een fysieke afspraak na schooltijd bij vragen of hulp bij
een activiteit bent u absoluut welkom om binnen te komen.
We zien u graag 5 of 8 april bij de inloopochtend!

Zelftesten
Het dringende advies aan leraren en leerlingen van groep 6, 7 en 8 om
twee keer per week preventief een zelftest te doen is vervallen. Wel blijft
het advies om bij klachten een (zelf)test te doen. Mocht dat nodig zijn, dan
hebben wij nog voorraad op school.
Ook willen we graag alle ouders bedanken en complimenteren voor de
fijne medewerking rondom de coronamaatregelen de afgelopen tijd. We
blijven natuurlijk alert en willen zo in goede gezondheid het schooljaar
verder voortzetten.
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