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Wat staat er o.a. in 
deze nieuwsbrief: 

 Versturen van 
de nieuwsbrief 

 Koffie uurtje  

 Raamposter  

 Margedagen  

 Groepsfoto’s 

 Jumboactiewek
en  

 Kijkmiddag  

 Luizencontrole 
 
Activiteitenoverzicht
: 

 Jumbo actie 
weken 7 
september t/m 
11 oktober  

 Kijkmiddag  15 
september 

 Algemene 
ouderavond en 
informatieavon
d 15  sept 19:30 
uur 

 Schoolkamp 
groep 7/8 
21,22,23 
september 

 Alle kinderen 
vrij op: 
woensdag 28 
september 
maandag 3 
oktober 
woensdag 23 
november  

 Schoolfotograaf  
13 oktober   

 
Aanwezigheid 
MIB-er, teamleider 
en directeur  
 
MIB-er Lia 
Week 35: maandag 
Week 36: maandag  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanuit het team: 
 
Versturen van de nieuwsbrief 
Vanaf volgende week zal de 
nieuwsbrief op woensdag digitaal 
aan u verstuurd worden.  
 
Koffie uurtje 
Donderdag 18 september om 08.30 
uur is er weer een koffie uurtje. We 
zullen de volgende zaken bespreken:  

- Onderwerpen voor de 
komende koffieuurtjes 

- - Kennismaking met Wendy 
(teamleider) en  

- School promotie 
Wij heten u van harte welkom. 

 
Raamposter 
Vorige week is de raamposter met 
de kinderen mee naar huis gegaan.  
Hangen de posters al zichtbaar voor 
de ramen? We hebben jammer 
genoeg nog maar 1 foto ontvangen.  
Een leuke foto met uw kind/ 
kinderen en de poster kunt u sturen 
naar mic@primenius.nl. De leukste 
of origineelste foto ontvangt een 
prijs.  
  
Margedagen en laatste schooldag 
Er staat een foute melding op de 
website van de margedagen. De 
juiste dagen zijn:  
- woensdag 28 september  
- maandag 3 oktober 
- woensdag 23 november  
- maandag 30 januari 
- maandag 6 maart 
- woensdag 29 maart 
- vrijdag 16 juni en maandag 19 juni 
- Laatste schooldag is vrijdag 21 juli 
 
Groepsfoto’s  
De schoolfoto’s zullen worden 
gemaakt op donderdag 13 oktober.  
 
Jumbo actie weken 
Helpt u ons mee sparen tijdens de 
actie weken van 7 september t/m 11 
oktober?  

De punten kunnen worden 
ingeleverd op school. Voor juf 
Christa haar kantoor staat een mooie 
inleverbak. Alvast heel erg bedankt 
voor uw hulp!  
 
Kijkmiddag 
Op donderdag 15 september is de 
kijkmiddag van 14:00 tot 14.30 uur. 
Dit is een moment waarop de 
kinderen in alle rust de klas, de 
materialen, de schriften en alle 
andere zaken aan hun ouder(s), opa, 
oma’s kunnen laten zien. 
De kinderen vertellen dus zelf hun 
verhaal. We nodigen u van harte uit. 
 
Luizencontole 
Op donderdag 8 september zullen 
alle kinderen gecontroleerd worden.  
Wilt u de kinderen geen haarlak in 
het haar doen. 
 
Vanuit de groepen: 
Groep 1/2 
Op donderdag 15 september na de 
kijkmiddag kunnen ouders om 14:40 
uur in de klas aansluiten om 
informatie over de groep te krijgen. 
 
Op 10 september is juf Jeanette jarig 
en zij wil dit graag met de kinderen 
vieren aanstaande vrijdagochtend 9 
september. Als de kinderen het leuk 
vinden mogen ze verkleed op school 
komen. Wij verwachten dat het een 
hele gezellige dag zal worden! 
 
In de klas zijn we druk met 
groepsvormende spelletjes en het 
bedenken en oefenen en van de 
klassenregels.  
Deze week hebben we een regel van 
de week: We zijn aardig voor elkaar. 
Wat is dat eigenlijk, aardig zijn voor 
elkaar? We zien dat kinderen elkaar 
goed kunnen helpen, troosten en 
samen kunnen delen. Het voelt heel 
fijn als iemand aardig voor je is.. Wat 
fijn dat jullie zo aardig voor elkaar 
zijn! 
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Groep 3 /4 
We hebben een fijne en leerzame 
eerste week gehad. We hebben veel 
met elkaar gespeeld, gekletst en 
natuurlijk geleerd. Zo weet groep 3 
al wat ‘splitsen’ is en kunnen ze best 
knap woorden lezen en heeft groep 
4 geoefend met de hele en halve 
uren klokkijken.  
 
Vervanging 
Op woensdag 7 september ben ik, 
juf Karin, afwezig.  
Ik ga een congres bijwonen over 
‘meidenvenijn’.  
Juf Anita zal in de groep aanwezig 
zijn.  
 
 
Klassenouders 
Wij zijn op zoek naar twee 
klassenouders die ons kunnen 
helpen bij het organiseren van 
uitstapjes en andere kleine hand en 
spandiensten. Is dit iets voor u? Dan 
kunt u zich opgeven bij de 
leerkrachten. 
 
Groep 5/6  
De afgelopen week hebben we veel 
tijd besteed aan het leren kennen 
van je nieuwe klasgenoten, opstellen 
van de nieuwe gezamenlijke 
afspraken, groepsvormende 
spelletjes en het bedenken van een 
nieuwe klassennaam. Met ingang 
van woensdag 7 september heten 
we: De Mini Minions. De komende 
weken zullen we onze klas hier 
(gedeeltelijk) op inrichten.  
 
Rekenen 
We zijn gestart met het domein 
‘Tijd’. Hierbij valt te denken aan het 
aflezen van de analoge- en de 
digitale klok, het noteren van 
verjaardagen in cijfers, hoeveel 
maanden telt een jaar, wat is een 
etmaal, wat is een schrikkeljaar. Best 
schokkend als je bedenkt dat je 
geboren kan worden op 29 februari.  

 
Vervanging 
Op woensdag 7 september 2016 ben 
ik, juf Abigail, afwezig. Ik ga een 
congres bijwonen over 
‘meidenvenijn’. Juf Janine (vorig jaar 
onze LIO-stagiaire) komt mij deze 
dag vervangen.  
 
Herfstbingo Slingeborgh 
Op donderdag 22 september ’16 
gaat we naar de Slingeborgh. Hier 
mogen wij gezamenlijk met de 
bewoners meedoen aan de 
herfstbingo. Deze herfstbingo wordt 
georganiseerd door de Rikistichting. 
Het doel hiervan is het bevorderen 
van de interactie tussen jong en oud. 
Daarnaast hoopt men dat de 
leerlingen hier te ontdekken of ze  
affiniteit hebben met de doelgroep. 
Wellicht rolt hier een (oriënterende) 
beroepskeuze uit of misschien het 
verrichten van vrijwilligerswerk.  
 
 
Uitstapje  
In het kader van de tentoonstelling 
‘Bodem en Water’ in het 
duurzaamheidscentrum, worden er 
ook verschillende ontdekcircuits 
verzorgd in het 
duurzaamheidscentrum.  
Wij zijn ingeloot om op vrijdag 7 
oktober, maandag 10 oktober en 
dinsdag 11 oktober deel te nemen 
aan verschillende programma’s. Ik 
zoek hiervoor nog ouders die met 
ons mee willen fietsen. U kunt zich 
hiervoor opgeven bij juf Abigail.  
 
 
Groep 7 en 8 
Kijkmiddag 
Op donderdag 15 september na de 
kijkmiddag kunnen ouders om 14:40 
uur in de klas aansluiten om  
informatie over de manier van 
werken in groep 7/8 en over de stap 
naar het voortgezet onderwijs. Ook 
kunt u terecht met uw vragen. 
Hopelijk zie ik u dan! 

 
Bijdrage schoolkamp  
Willen de ouders die de schoolkamp 
bijdrage à 85,-- euro nog niet 
hebben betaald dit deze week 
overmaken. Mocht u hier niet 
uitkomen of vragen over hebben dan 
kunt u terecht bij juf Wendy of juf 
Christa. 
 
Kamp 
Op 21, 22 en 23 september gaat de 
groep op “kennismakingskamp. 
Wij zoeken nog ouders die ons willen 
brengen en/of halen met de auto. 
Het zou ook heel fijn zijn als er een 
ouders is met een busje of ruime 
auto voor het vervoeren van alle 
bagage. Het gaat om de 
woensdagochtend rond 9:00 uur en 
vrijdagmiddag om 14:00 uur. 
U kunt zich opgeven bij de 
leerkrachten of op de lijst op het 
whiteboard van groep 7/8. 
 
Klassenouders 
Wij zijn op zoek naar twee 
klassenouders die ons kunnen 
helpen bij het organiseren van 
uitstapjes en andere kleine hand en 
spandiensten. Is dit iets voor u? Dan 
kunt u zich opgeven bij de 
leerkrachten. 
 
==================== 
 
Indien u nog vragen hebt n.a.v. deze 
nieuwsbrief of over de dagelijkse 
gang van zaken op school, loop dan 
gerust de school binnen en ga in 
gesprek met de leerkracht, 
teamleider en/of de meerschools 
directeur. 
 
 
Hartelijke groeten, 
 
Team Maria in Campisschool 

http://www.mariaincampisschool.nl/

