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Wat staat er o.a. in deze 
nieuwsbrief: 

 Raamposter   

 Jumbo actieweken 

 Vanuit de MR   

 Koffie uurtje 

 Kijkmiddag  

 Algemene ouderavond 

 Foto’s van leerlingen 

 Voorstellen 
 
Activiteitenoverzicht: 

 Jumbo actie weken 7 
september t/m 11 oktober  

 Koffie uurtje 15 september 

 Kijkmiddag  15 september 

 Algemene ouderavond en 
informatieavond 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 36; maandag  
Week 37; maandag  en woensdag 
 
Teamleider 
Maandag, dinsdag en donderdag 
 
Meerschools Directeur Christa 
Maandag   

 Vanuit het team: 
 
Raamposter 
Op dit moment hebben we vier 
foto’s van kinderen ontvangen. Jullie 
krijgen allemaal nog tot en met 16 
september de kans om een originele 
foto met uw kind en de poster te 
sturen naar  
mic@primenius.nl. De leukste of 
origineelste foto ontvangt een prijs.  
  
 
Jumbo actie weken 
De eerst schoolpunten zijn al binnen, 
super.  
De schoolpunten mogen de kinderen 
meenemen naar school waar ze 
verzameld worden. De punten 
worden gebruikt tijdens reken- 
taalactiviteiten. 
 
Vanuit de MR 
De MR heeft maandag 12 sept. een 
training gevolgd genaamd: 
Quickstart Medezeggenschap. Het 
doel van deze training is het 
versterken van de 
medezeggenschapsraad. Hoe 
kunnen we goed in overleg gaan met 
de directie en hoe koppelen we dit 
terug naar onze achterban. Ook 
hebben we gesproken over het 
initiatiefrecht, het jaarplan, 
informatieverschaffing en het belang 
van een goedwerkende (G)MR.  
We hebben de training met een 
goed gevoel afgesloten en gaan 
bovengenoemde punten meenemen 
in ons handelen.  
 
Koffie uurtje 
Donderdag 15 september om 08.30 
uur is er een koffie uurtje. We zullen 
de volgende zaken bespreken:  

- Onderwerpen voor de 
komende koffieuurtjes 

- Kennismaking met Wendy 
(teamleider) en  

- School promotie 
U bent van harte welkom. 
 
Kijkmiddag 
Op donderdag 15 september zal er 
een kijkmiddag zijn van 14:00 uur tot 
14:30 uur. Dit is een moment 
waarop de kinderen in alle rust de 
klas, de materialen, schriften en 
dergelijke aan hun (groot)ouder(s), 

kunnen laten zien. Dus niet de 
leerkracht vertelt, maar de kinderen 
zelf. 
 
Algemene ouderavond 
Op donderdagavond 15 september is 
de algemene ouderavond. Wij hopen 
dat  jullie allemaal in de gelegenheid 
zijn om te komen.  
De avond begint om 19.15 uur. 
De oudervereniging zal vertellen 
over hun activiteiten en de begroting 
daarvan.  
 
Foto’s van leerlingen  
Op onze school wordt regelmatig 
gefotografeerd en gefilmd. Deze 
opnamen gebruiken wij zowel intern 
als extern voor onderwijskundige 
doeleinden als voor pr-doeleinden. 
Zo gebruiken wij bijvoorbeeld foto’s 
in onze nieuwsbrief en op onze 
website. Filmopnames worden 
daarentegen meestal gebruikt voor 
interne doeleinden. Bij intern 
gebruik worden opnamen ter 
ondersteuning van de leerkracht 
gemaakt. De filmopnamen worden 
besproken met de leerkracht met als 
doel de interactie tussen de 
leerkracht en de leerling te 
analyseren.  
U kunt jaarlijks aangeven of u hier 
wel of niet mee instemt. Als u het 
allemaal prima vindt, hoeft u niets te 
doen. Wanneer u niet wilt dat uw 
kind gefotografeerd en/of gefilmd 
wordt, stuur dan voor 20 september 
een mailtje naar mic@primenius.nl 
en geef duidelijk aan om wie het 
gaat en in welke groep hij of zij zit. 
Wij zullen dan onze uiterste best 
doen om uw kind(eren) buiten beeld 
te houden en foto’s waarop het 
betreffende kind staat, niet 
publiceren. 
 

   
                                 
Even voorstellen 
Hallo allemaal. 
Mijn naam is 
Thomas 
Wesseling, 37 
jaar, getrouwd en 
vader van twee 
jongens van twaalf 

en veertien jaar en woonachtig in 
Schoonebeek. Sinds 2012 werk ik in 
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het onderwijs, dit na een aantal 
jaren werkzaam te zijn geweest in de 
bouw. Dit schooljaar ben ik op de 
maandag te vinden in groep 5/6 en 
op de dinsdagen in groep 7/8. Op de 
woensdag, donderdag en vrijdag 
werk ik op een andere school binnen 
de stichting. 
 
Vanuit de groepen: 
 
Groep 1/2 
 
 
Groep 3 /4 
We hebben een bijzondere week 
gehad. Er zijn namelijk vlinders 
geboren in onze klas. We hebben 
maandag en dinsdag zes vlinders vrij 
gelaten. 
We hebben een aantal rupsen in de 
bak zitten, zij eten momenteel hun 
buikjes goed vol en als het goed is, 
veranderen zij over een paar weken 
in poppen. Met een beetje geduld 
zullen daar ook weer vlinders uit 
ontstaan.  
 
Hulpouderlijst 
Donderdag krijgt uw kind de 
hulpouderlijst mee naar huis. Zou u 
deze willen invullen en daarna bij 
Karin willen inleveren? Alvast 
bedankt voor het invullen! 
 
Groep 5/6  
We beginnen zo langzamerhand een 
beetje onze draai te vinden in de 
nieuwe groep. We leren elkaar 
steeds een beetje meer kennen.  
 
Rekenen. 
We zijn druk bezig met het 
klokkijken. Van hele- en halve uren 
op de klok met wijzers tot aan het 
berekenen van het aantal seconden 
in een dag. De start van de 
leergesprekken is bij een aantal 
leerlingen al gemaakt. Via het 
account van uw zoon/dochter kunt u 
kijken welke doelen ze al hebben 
behaald.  
 
Groep 7 en 8 
 
Kijkmiddag (hh) 
Op donderdag 15 september kunt u 
van 14:00 uur tot 14:30 uur een 
kijkje nemen in de klas. U kunt dan 

samen met uw zoon/dochter het 
werk en alle andere zaken  bekijken. 
Na de kijkmiddag kunt u 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 te 
krijgen. Ook kunt u terecht met uw 
vragen. Hopelijk zie ik u dan! 
 
Kamp en vervoer regelen. 
Er is er al een begin gemaakt met het 
inpakken. Wij hebben er veel zin! 
Heeft u nog vragen, schroom dan 
niet om even binnen te lopen. 
 
Vervoer: 
Voor de heenreis hebben we 
voldoende ouders die mee willen 
rijden. Helemaal super! 
Wij zijn nog op zoek naar 2 ouders 
die ons weer op willen halen op 
vrijdagmiddag 23 september om 
14:00 uur. U kunt zich opgeven bij de 
leerkrachten of noteer uw naam op 
de lijst op het whiteboard bij de klas. 
 
Deze week krijgen de ouders die 
meerijden een briefje mee met de 
tijden en locatie.  
 
Klassenouders  
Wij zijn nog 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 


