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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. 
 

 

WELKOM IN HET NIEUWE SCHOOLJAAR. 
Het team wenst alle kinderen, ouders en alle betrokkenen een heel fijn en leerzaam 
schooljaar toe. 
 
ZIEKTE JUF LIANNE: 
In het begin van de vakantie is juf Lianne getroffen door een tia. 
Na een korte ziekenhuisopname mocht ze weer naar huis.  
Jammer genoeg moeten we haar bij de start van het schooljaar missen. 
Natuurlijk hopen we dat juf Lianne voorspoedig herstelt en zich snel weer bij ons team kan 
voegen. 
 
Eén van haar taken was de extra ondersteuning in groep 1-2. Daar wordt nu vervanging 
voor gezocht en we denken dat we vanaf aanstaande maandag dat goed geregeld hebben. 
Op het moment dat we definitief iets weten, laat ik het de ouders van groep 1 en 2 direct 
weten. 
 
 

EVEN VOORSTELLEN……. 

Beste allemaal,  

Mijn naam is Frank Hartman en ik ga dit schooljaar  

op donderdag en vrijdag werken met de kinderen van  

groep 3. Ik werk al 34 jaar in het basisonderwijs en heb  

ervaring opgedaan in alle groepen en met verschillende  

taken. Ik ben getrouwd en heb samen met mijn vrouw 2  

volwassen kinderen. In het afgelopen voorjaar ben ik  

verhuisd naar Arnhem. Ik hou van hardlopen, tennissen,  

schaatsen, lezen, klussen in huis en kook ook graag. 

Ik kijk er naar uit om samen met Marije, de kinderen en ouders van groep 3 er een leuk en 

goed schooljaar van te gaan maken.  

Met een vriendelijke groet, 

Meester Frank 

SEPTEMBER  

2 Nieuwsbrief 1 
1e schooldag 

19 Informatiemoment 
Jaarvergadering OV 

24 KOM-gesprek 

25 Studiemiddag 
12.00 u. alle leerlingen vrij 

 Start Kinderzegels 

26 KOM-gesprek 
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GROEPSOUDERS: 

Als u interesse heeft om groepsouder (vader of moeder) te worden in de groep van uw kind, 

dan kunt u dat bij de groepsleerkracht aangeven. Ook kunt u daar vragen wat er verwacht 

wordt van een groepsouder. 

TRAKTATIES IN DE GROEPEN: 

Als kinderen jarig zijn, dan mogen ze trakteren. 
Een heel feestelijk gebeuren. 
Vanaf dit schooljaar willen we vanaf groep 4 een wijziging doorvoeren. 
De kinderen kunnen ’s ochtends hun traktatie meebrengen en als de traktatie zich daar niet 
voor leent, dan willen we graag dat u de traktatie afgeeft en zelf niet in de groep blijft om het 
uitdelen mee te maken. 
Als u de traktatie wilt komen brengen, overlegt u dan met de leerkracht welke tijd het meest 
geschikt is. 
De zelfstandigheid van onze leerlingen willen we op deze manier nog meer vorm geven. 
 
ZWEMROOSTER: (ma 13.00 – 13.30 uur) tel nr. zwembad 0314 – 661660 
 
Zoals u misschien nog weet hebben we met het zwembad afgesproken dat vanaf groep 3  
gezwommen gaat worden. De eerste helft van het schooljaar groep 4 samen wisselend met 
groep 5, 6, 7 en 8. 
De tweede helft groep 4, samen met groep 3. 
 

 

Leswk. 
11 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 

18 nov 25 nov 02 dec 09 dec 16 dec 13 jan 20 jan 27 jan 03 febr 17 feb 

Gr. 7 Gr. 7 Gr. 7 Gr. 7 Gr. 7 Gr. 8 Gr. 8 Gr. 8 Gr. 8 Gr. 8 

Gr. 4 Gr. 4 Gr. 4 Gr. 4 Gr. 4 Gr. 4 Gr. 4 Gr. 4 Gr. 4 Gr. 4 

 

Leswk. 
21 

22 23 24 25 26 27 28 29 30 

02 mrt 09 mrt 16 mrt 23 mrt 30 mrt 06 apr 20 apr 11 mei 18 mei 25 mei 

Gr. 3 Gr. 3 Gr. 3 Gr. 3 Gr. 3 Gr. 3 Gr. 3 Gr. 3 Gr. 3 Gr. 3 

Gr.4 Gr. 4 Gr. 4 Gr. 4 Gr. 4 Gr. 4 Gr. 4 Gr. 4 Gr. 4 Gr. 4 

 

Leswk. 
31 

32 33 34 35 36 37 38 39 40 

08 juni 15 juni 22 juni  29 juni 06 juli      

Gr.3 Gr.3 Gr.3 Gr.3 Gr.3      

Gr.4 Gr.4 Gr.4 Gr.4 Gr.4      

 

 

 

Leswk 
1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

02 sept 09 sept 16 sept 23 sept 30 sept 07 okt 14 okt 28 okt 04 nov  11 nov 

Gr. 5 Gr.5 Gr.5 Gr. 5 Gr. 5 Gr. 6 Gr. 6 Gr. 6 Gr. 6 Gr. 6 

Gr. 4 Gr.4 Gr.4 Gr. 4 Gr.4 Gr.4 Gr. 4 Gr. 4 Gr.4 Gr.4 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwl8LYwYfRAhWdcFAKHSNIAWUQjRwIBw&url=https://www.seeklogo.net/tag/facebook/&psig=AFQjCNEagu2CL4miPIYxx-1gurbVZMSiZQ&ust=1482486224973441


       NIEUWSBRIEF   2 september  2019     nr. 1   week 36 

Mariabasisschool www.mbschool.nl info@mbschool.nl 
 

3 

HOOFDLUISCONTROLE: 

Jammer genoeg zijn we niet hoofdluisvrij. In de groepen 5, 6, 7 en 8 zijn neten ontdekt. 
De betreffende ouders hebben bericht gehad. 
Over 2 weken is er weer controle.  
Wilt u zelf uw kind de komende weken ook controleren? 
 

INLOOP INFORMATIEAVOND: 

Wilt u 19 september reserveren in uw agenda. 
U bent dan samen met uw kind uitgenodigd om vanaf 18.00 uur tot 19.30 uur informatie te 
krijgen over de groep waar uw kind in zit. 
Heeft u meerdere kinderen op school, dan kunt u in meerdere groepen inlopen. 
U krijgt nog meer informatie. 

 

GYMROOSTER  SCHOOLJAAR  2019-2020 

 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG 

 
 
 
10.45 -11-30    
 gr. 1/2a    
 
 
 

o.l.v. meester 
Tim 
 
08.30-09.20   gr 3 
 
09.20-10.10   gr 4 
 
10.20-11.10   gr 5 
 
11.10-12.00   gr 6 
 
 
 

o.l.v. meester 
Tim 
08.30 - 09.15   
gr.1-2b 
 
09.15 - 10.00  
 gr.1-2a 
 
 
 
 

 
09.00-10.00   gr.1-2a    
 
 
10.30-11.15   gr 1-2b 
 
                 
 

 
08.30-10.30 
Peuter/oudergym 
(CJG) 
Aansluitend 
Koffieuurtje 
 
 
 
11.15 -12.00   gr .7  

 
12.45 -13.15  
gr. 1/2b     
 
 

 
12.15-13.05  gr.7 
 
13.05-14.00  gr 8 
 

 
 

   
12.30-13.15 gr. 5 
 
13.15-14.00 gr  6 
 

 
13.15-14.00    gr.8 
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VAKANTIEROOSTER 2019-2020  

 MAANDAG T/M VRIJDAG DAGEN 

Herfstvakantie 21-10-19   25-10-19 5 

          

Kerstvakantie 23-12-19   03-01-20 10 

          

Voorjaar /carnaval 24-02-20   28-02-20 5 

          

Pasen 10-04-20   13-04-20 2 

         

Meivakantie + bevr..dag 27-04-20   05-05-20 5 

          

Hemelvaart 21-05-20   22-05-20 2 

          

Pinksteren 01-06-20     1 

          

Zomervakantie 19-07-20   30-08-20 30 

 

Studiedagen: 6 januari, 10 en 11 februari, 2 juni, 25 en 26 juni. 
Studiemiddagen: (kinderen vanaf 12.00 uur vrij) 25 sept, 23 jan, 16 juni. 
Vrijdag voor de carnaval zijn de kinderen van groep 1-4 om 12.00 vrij. 
De laatste vrijdag van het schooljaar zijn alle leerlingen om 12.00 uur vrij. 
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BINNENGEKOMEN POST: 

Bericht van de Carnaval de Waskupen 

Carnaval komt gelukkig weer steeds dichterbij. Daarom 
gaan we er met zijn alle weer voor zorgen dat het opnieuw 
een fantastisch feest wordt. Hier kan jij ook onderdeel van 
worden! In november is de jaarlijkse Jeugdpronkzitting en in 
februari de pronkzitting XS. Alleen zijn er om een megafeest 
van te maken nog sterren nodig voor op het podium. 
Kinderen die al jaren mee doen zeggen er het volgende 
over: ”Optreden voor het enthousiaste publiek is superleuk 
en we worden altijd erg mooi geschminkt. Het verkleden en 
dansen voor publiek vind ik supertof.” Wil jij graag een ster 
worden in Waskuupstad en een feestje bouwen waarmee je 
de zaal op zijn kop zet? Ga dan naar 

http://waskupen.nl/index.php/bp/jeugd/buutschool/aanmelden-buutschool om je aan te 
melden voor de buutschool. Vooraf wordt vier keer geoefend zodat alles goed gaat en 
iedereen de sterren van de hemel speelt. 

Uiteraard is er ook weer een jeugdgevolg nodig om het carnavalsfeest helemaal af te 
maken. Er zijn weer een prins, dansmarietjes, narren een vaandeldrager en een Raad van 
XI nodig. Het gevolg van vorig jaar heeft het volgende meegemaakt: ”Dé leukste carnaval 
ooit door op de wagen te staan met de optocht en daarnaast de gave scholenbezoeken. Het 
is echt cool om Waskuupstad tijdens de optocht te zien vanaf de praalwagens.” Lijkt dit jou 
ook heel erg leuk? Ga dan naar http://waskupen.nl/index.php/bp/jeugd/aanmeldformulier-
jeugdgevolg om je aan te melden. 

SCHRIJFWORKSHOP VOOR KINDEREN (9+) 

Houd jij van verhalen bedenken en lijkt het je leuk om hier nog beter in te worden? 

Dan is de schrijfworkshop bij Meester Mokka wat voor jou! Schrijfster Jonne Kramer komt 

op vrijdag 13 september in onze winkel. Tijdens de workshop geeft zij je volop tips, zodat je 

je verhalen en personages verder kunt uitdenken.  De workshop is geschikt voor kinderen 

vanaf 9 jaar.  

Om mee te kunnen doen, hoef je alleen haar spannende boek “Het raadsel van de zee” (€ 

17,99) bij ons  te kopen. Dan is de workshop volledig gratis! En kun je er uiteraard nog een 

handtekening door Jonne in laten zetten.  

Het boek “Het raadsel van de zee” is Jonnes eerste boek en is uitgekomen in 2019. Het 

spannende verhaal gaat over de jongen Ravian, die op zee op zoek gaat naar zijn vader, die 

vermist wordt.  

Je kunt je opgeven via de website van Meester Mokka, www.meestermokka.nl. 
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EXPO & WORKSHOPS 
QUENTIN BLAKE 

Quentin Blake tekende de GVR en 
Matilda uit de verhalen van Roald 
Dahl. Kom kijken naar de 
mini-expositie over zijn werk. 
 
• Bibliotheek Didam 
28 augustus - 11 september 
• Bibliotheek ’s-Heerenberg 
14 september - 6 oktober 

 

       Maak monsterlijke tekeningen 
• Bibliotheek Didam 
11 september 
• Bibliotheek ‘s-Heerenberg 

  14 september  

       Schrijf gruwelijke verhalen 
• Bibliotheek ‘s-Heerenberg 
11 september 
• Bibliotheek Didam 
25 september 

 

 
 
 
 
 

 
Kijk op: 
www.bibliotheekmontferland.nl 
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