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Nieuwsbrief Maria 
in Campisschool 

 
Nummer 4 

 
21  september 2016 

 

Wat staat er o.a. in deze 
nieuwsbrief: 

 Studiedag 

 Jumboactieweken 

 Koffieuurtje   

 Kijkmiddag  

 Raamposter 

 Kinderboekenweek  

 Algemene ouderavond  

 Verkiezing 
klassenvertegenwoordiger 

 Pastoor Tolboom   

 Vanuit de groepen 
 

 
Activiteitenoverzicht: 

 Jumbo actie weken 7 
september t/m 11 oktober  

 Schoolkamp groep 7/8 
21,22,23 september 

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

 4 oktober leerlingenraad 

 6 oktober opening 
kinderboeken week 

 11 oktober koffieuurtje   

 Schoolfotograaf  13 oktober   
 
Aanwezigheid 
MIB-er, teamleider en directeur  
 
MIB-er Lia 
Week 38; maandag  
Week 39; maandag  en woensdag 
 
Teamleider 
Maandag, dinsdag en donderdag 
 
Meerschools Directeur Christa 
Maandag   

 Vanuit het team: 
 
Studiedag 
Op woensdag 28 september en 
maandag 3 oktober heeft het team 
een studiedag. 
Alle leerlingen zijn dan vrij.  
 
 
Jumbo actie weken 
Helpt u ons mee sparen tijdens de 
actie weken 7 september t/m 11 
oktober?  
De schoolpunten mogen de kinderen 
meenemen naar school waar ze 
verzameld worden. De punten zullen 
worden gebruikt tijdens reken- en 
taalactiviteiten.   
 
Koffieuurtje  
Tijdens het koffieuurtje vorige week 
hebben we oververschillende 
onderwerpen gesproken.  
- kennismaken  
- taken van de teamleider en de 
meerschools directeur.  
Als u onderwerpen heeft die u 
tijdens het koffieuurtje wil 
bespreken dan hoor ik dat graag van 
u. U mag dit ook mailen naar 
mic@primenius.nl. 
 
Kijkmiddag 
De kijkmiddag is goed bezocht door 
onze ouders. De leerlingen en 
leerkrachten kijken terug op een 
geslaagde middag.  
 
Raamposter 
Donderdag 22 september zal er 
bekend gemaakt worden wie er 
heeft gewonnen. De foto’s zullen 
daarna op de website gezet worden.  
 
Kinderboekenweek  
Op donderdag 6 oktober zullen we 
om 08.30 uur de Kinderboekenweek 
openen in het lokaal van groep 1/2. 
U bent van allen harte welkom bij 
deze opening. 
 
Wij zijn op zoek naar… 
Wij zijn op zoek naar oma’s en opa’s 
die het leuk vinden om iets te doen 
bij ons op school.  
Bijvoorbeeld: 

- Voorlezen in de klas 
- Een mini cursus 

breien/haken etc.  

- Een verhaal vertellen 
over een ‘oud’ object. Iets 
wat we tegenwoordig niet 
meer gebruiken. 
(Bijvoorbeeld een 
koffiemolen/knijpkat/ 
typemachine etc.) 

 
U kunt zich hiervoor opgeven bij juf 
Jeanette of juf Karin. 
 
Algemene ouderavond 
 
Oudervereniging  
De oudervereniging heeft donderdag 
15 september een deel van de 
algemene ouderavond verzorgd.  
De contributie voor het schooljaar 
2016-2017 is vastgesteld op€ 25,-. 
Dit betekent een verhoging van € 2,-
om alle activiteiten te kunnen  
betalen. De begroting is in te zien op 
school bij de voorzitter van de 
oudervereniging.  
De oudervereniging is blij met de 
ouders die iedere keer weer helpen 
bij de verschillende activiteiten.  
  
Voor de ouders was er gelegenheid 
om samen in gesprek te gaan over 
onder andere; 
- promotie van de school  
- ijsspeedway  
- leerlingenraad  
- schoolplein 
 
Wij kijken terug op een goede 
avond.  
 
Verkiezing 
klassenvertegenwoordiger  
Op dinsdag 27 september is de 
verkiezing voor de nieuwe 
klassenvertegenwoordiger voor de 
leerlingenraad. 
 
Pastoor Tolboom 
Op donderdag 29 september 
bezoekt pastoor Tolboom alle 
groepen.  
 
Thema’s  
We willen de school straks weer in 
de herfstsfeer gaan maken.  
Wie heeft er pompoenen voor de 
aankleding van de school?  
Als er nog ouders zijn die willen 
helpen met het aankleden van de 
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school dan kunt u dit aangeven bij 
de teamleider.  
 
 
Vanuit de groepen: 
 
Groep 1/2 
Inmiddels zitten de kinderen 
helemaal in het verhaal van Pluk van 
de Petteflet. Er wordt volop 
gespeeld en gewerkt rond dit thema. 
Natuurlijk staat de P van Pluk op de 
lettertafel en mogen de kinderen 
dingen meenemen van huis waarin 
je de letter P hoort. We maken de 
letter p visueel door een vuist te 
maken en die op onze kin te leggen 
en dan P te zeggen.  
De kinderen zijn druk met het maken 
van een verteltafel, zodat ze daar 
het verhaal goed kunnen uitspelen. 
Met nieuwe duplo kunnen we 
kraanwagens maken, net als die van 
Pluk. Dit is ook een favoriete 
bezigheid bij veel kinderen. 
 
Juf schrijft zo nu en dan wat in een 
schriftje in de klas en dat bracht 
enkele kinderen op een idee. Zij 
wilden ook wel leren schrijven! En 
natuurlijk ook een schriftje om daar 
in te oefenen. Daarom hebben alle 
geintereseerde kinderen een 
schriftje gekregen en die liggen nu in 
een postvakje in de lees/schrijfhoek. 
Wat geweldig dat de kinderen 
aangeven wat ze willen leren! Zo zijn 
we ook in onze groep al bezig met 
gepersonaliseerd leren. 
 
Deze week mochten we Anne 
Wijnholds al verwelkomen in de 
groep. Het duurt nog een half jaartje 
voor ze 4 wordt, maar met het 
nieuwe stichtingsbeleid mogen 3,5 
jarigen al twee dagdelen per week 
mee spelen op school als het in de 
groep mogelijk is. We hebben nu 
gekozen voor de woensdag en 
vrijdagochtend. 
We vinden het heel gezellig dat Anne 
al bij ons mag komen spelen!  
 
Wie heeft er nog kleren van school 
thuis? We hopen ze snel weer terug 
te krijgen in de klas. 
We hebben een tekort aan 
onderbroeken … Heeft u thuis nog 

onderbroekjes liggen die wij mogen 
hebben? U maakt ons er blij mee.  
 
Groep 3 /4 
 
Vlinders/rupsen 
Nadat we vorige week de vlinders 
vrij hebben gelaten is er deze week 
een rups die zichzelf tot een pop 
heeft gemaakt. Heel bijzonder om te 
zien. Nu afwachten totdat ook hij 
een vlinder wordt. 
 
Kinderboekenweek 
Het thema van de 
Kinderboekenweek is Oma’s en 
opa’s. 
Wij zijn op zoek naar oma’s en opa’s 
die iets bijzonders te vertellen 
hebben of iets ‘ouderwets’ kunnen. 
Ook vinden wij het erg leuk als er 
een oma of opa bij ons in de klas 
komt voorlezen. Voor vragen kom 
gerust even langs in de klas. 
 
Ouderhulplijst 
In de ouderhulplijst staat dat we op 
donderdag 8 december naar de 
Slingeborgh gaan. Deze datum is een 
week verplaatst i.v.m. met de 
levering van de pakketten.  
Het gaat dus om donderdag 15 
december.  
 
We hebben al een aantal lijsten weer 
ontvangen. Heel fijn! 
Wilt u de ingevulde lijst weer 
inleveren als u dit nog niet heeft 
gedaan? 
 
Groep 5/6  
Prinsjesdag 
Op de derde dinsdag van september 
hadden alle juffen een hoedje op! 
Dit was natuurlijk in het kader van 
prinsjesdag. Met elkaar hebben  we 
coöperatief nagedacht over wat we 
al weten over deze dag. Daarna zijn 
we gestart met een muurkrant.  
Voor de leerlingen van groep 5 was 
het nog een beetje lastig, maar 
groep 6 kon ze goed helpen. Zo 
hebben we o.a. geleerd wat de 
miljoenennota is, waarom de Koning 
en de Koningin dit jaar in een glazen 
koets reden ipv de gouden koets en 
hebben we live op tv gezien wat het 
verschil is als de genodigden 
instappen en als de Koning en de 

Koningin instappen. Ook weten we 
nu dat de route in de koets altijd 
hetzelfde is, namelijk vanaf paleis 
Noordeinde naar het Binnenhof. We 
hopen de muurkranten deze week 
op te hangen.  
 
Rekenen 
We zijn gestart met een nieuw 
thema: De tafels en de deeltafels. 
Voor in de klas maken we een 
(deel)tafel tafel.  
 
De week van de pauzehap 
Van 26 t/m 30 september doen we 
mee aan de Week van de Pauzehap, 
een lesprogramma van Ik eet het 
beter. Ik eet het beter is een 
educatief platform van Albert Heijn 
i.s.m. het Voedingscentrum.  
Tijdens deze Week van de Pauzehap 
leren en ervaren we hoe lekker en 
hoe leuk het is om te kiezen voor 
gezonde tussendoortjes.  
Op dinsdag, woensdag, donderdag 
en vrijdag krijgen we een 
verantwoorde pauzehap 
aangeboden. De leerlingen hoeven 
dan geen fruit mee te nemen, alleen 
het drinken.  
Meer informatie kunt u vinden op 
www.ikeethetbeter.nl. 
 
Herfstbingo 
Op donderdag 22 september a.s. 
doen wij mee aan de herfstbingo in 
de Slingeborgh. We vertrekken rond 
09.10 uur vanaf school en hopen 
tegen 12.00 uur weer terug te zijn.  
Gea (moeder van Brian) zal met ons 
meelopen. Alvast bedankt hiervoor! 
 
Groep 7 en 8 
 
Kamp 
Aanstaande woensdag is het zover. 
We gaan op kamp! De leerlingen 
moeten tussen 8:50 uur en 9:10 uur 
op school zijn met hun bagage. 
Eerder mag natuurlijk ook. We 
pakken dan de auto’s in en we 
vertrekken om 09:15 uur richting 
Lettelbert.  
 
Op vrijdag 23 september verwachten 
we rond 14:40 uur weer bij school 
aan te komen. U kunt uw 
zoon/dochter dan bij school 
ophalen.  

http://www.ikeethetbeter.nl/
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Er hangen kopieën van de paklijst en 
het programma op het whiteboard 
bij de klas. 
 
Ouderhulplijst 
Wilt u de ingevulde lijst weer 
inleveren bij de leerkrachten? 
Wij maken hier een kopie van en u 
ontvangt het origineel daarna weer. 
 
 
 
==================== 
 
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 


