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 AGENDA 

INFORMATIE OP ONZE SITE: 

Op onze site www.mbschool.nl vindt u allerlei 
informatie. 
Diverse roosters, een maandkalender, de 
nieuwsbrief, informatie over ons onderwijs, 
medezeggenschapsraad, ouderraad etc. 
Ziekmelden kan via de site onder het kopje 
“ouders”. 
 
GRUITDAGEN: 

Op woensdag, donderdag en vrijdag kennen we 
op school  de zogenaamde Gruitdagen. 
Op deze dagen nemen de kinderen als 
tussendoortje groente of fruit  mee. 
 
 

__________________________________________________         

 

PARRO APP: 
 

Nagenoeg iedereen heeft de Parro app gedownload. Nu hebben we bijna twee  
maanden(vanaf begin november) gewerkt met een pilot. Deze loopt bijna af. 
Sommige collega’s hebben al gewerkt met de gespreksplanner, sommige met het 
delen van de foto’s en andere weer met mededelingen. Ook zijn er, via deze app, 

door ouders en collega’s met elkaar gesprekken gestart.  
Dit alles willen we graag met u evalueren. Zou u uw ervaringen voor het einde van het 
kalenderjaar op de mail willen zetten en willen versturen aan p.vandenbosch@pro8.nu  
Alvast bedankt voor uw reactie. 
 
 
 
MEESTER HANS: 

Meester Hans, onze conciërge, gaat vanaf 1 januari met pensioen.. 
Voor een pleister, een kopietje, een boodschap, een gesprekje of een 
klusje kon je bij Hans terecht.  
 
Wij en zeker ook de kinderen zullen hem gaan missen, maar wij wensen 
Hans het allerbeste en we hopen dat hij nog vele jaren mag genieten van 
zijn pensioen. 
 
 
 
 

 
 
 

December: 
 

 

19 Normale schooldag 

 17.00 u. Kerstviering 

  

20 Alle leerlingen vanaf 
12.00u. kerstvakantie 

  

Januari:  

6 Studiedag  

 Alle leerlingen vrij  

13 Nieuwsbrief 9 

22 Nationale voorleesdagen 

23 Studiemiddag 

 Alle leerlingen vanaf 
12.00u. vrij  
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GEVONDEN VOORWERPEN: 
Bij de ingang van de school liggen verschillende kledingstukken etc. 
die zijn blijven liggen en nog niet zijn mee genomen door de kinderen.  
 
Zou u misschien willen kijken of er iets van uw zoon of dochter bij is. 
 

 
 
 
HOOFDLUISCONTROLE: 
De hoofdluiscontrole is op dinsdag 7 januari omdat de kinderen op maandag vrij hebben 
ivm  een studiedag van PRO8. 
Liever geen haargel gebruiken of de haren invlechten op deze controle dagen. 
 
 
WERELDLICHTJESDAG: 
 Amber en Sam hebben een heel mooi gedicht voorgelezen op Wereldlichtjesdag  en ze 
hebben het fantastisch gedaan.  
 

 
 
De organisatie van Wereldlichtjesdag wil iedereen hartelijk bedanken voor hun deelname! 

         
KERSTVIERING: 
Na bijna 2 weken, werken, lezen, praten over het Thema 
Geschenken, is het zover. We gaan samen sfeervol het 
thema afsluiten tijdens de kerstviering op donderdag 19 
december. 
Hier nog enkele punten die van belang zijn:  
 

• De kinderen mogen om 16.50u het eten naar de klas brengen. We willen u vragen 
om er rekening mee te houden dat we om 17.00u met de kerstviering beginnen. 

• De kerstviering duurt tot 19.00u. De kinderen van de groepen 1 t/m 3 mogen door 
hun ouder(s) / verzorger(s) in de klas opgehaald worden. De groepen 4 t/m 8 komen 
met hun leerkracht via de hoofdingang naar buiten. 

• De ouders zijn vanaf 18.30u welkom om elkaar een fijne kerst te wensen onder de 
klanken van de jachthoornblazers. 
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Het team van de Mariabasisschool wenst u fijne en gezellige kerstdagen 

 
                    en een gezond en voorspoedig 2020!    
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