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Wat staat er o.a. in deze 
nieuwsbrief: 
 
 
Activiteitenoverzicht: 

  9 februari rapport mee  

 9 februari leerlingenraad  

 9 februari luizencontrole  

 Vanaf 13 februari 
rapportgesprekken  

 16 februari 
rapportgesprekken van de 
broertjes en zusjes die op 
school zitten  

 17 februari Carnaval op 
school  

 Voorjaarsvakantie van 18 
februari tot en met 26 
februari  

 27 februari start vastenactie  

 Alle kinderen vrij op:  
- Maandag 6 maart i.v.m. 
studiedag van het team 
- Woensdag 29 maart i.v.m. 
studiedag van het team 

  
 
Aanwezigheid 
MIB-er, teamleider en directeur  
 
MIB-er Lia 
Even weken: maandag  en 
woensdag 
Oneven weken: maandag   
 
Teamleider Wendy 
Dinsdag, woensdag  en 
donderdag 
 
Meerschools Directeur Christa 
Dinsdag   

 Vanuit het team: 
 

Carnaval! 
17 februari vieren we op school 
carnaval. We zien vaak zoveel 
verschillende talenten bij de 
kinderen op school en het leek 
ons geweldig om dit jaar Carnaval 
te vieren door: “MiC ’s got 
talent” te organiseren. 
Een heuse talentenjacht waarin 
iedereen zijn of haar talenten kan 
laten zien. Alleen of in een 
groepje. Dusss… Kun je iets 
bijzonders en wil je dat aan 
iedereen laten zien, bijvoorbeeld 
dansen, zingen, play-backen, 
goochelen, turnen een 
muziekinstrument bespelen? 
Geef je dan op bij je leerkracht! 
Op 10 februari zijn de voorrondes 
in de klassen en op 17 februari is 
de grote talentenshow in het 
kleuterlokaal. Hierbij zijn de 
klassenouders van harte 
uitgenodigd. En natuurlijk komt 
iedereen 17 februari verkleed! 
We zoeken voor 17 februari nog 
enthousiaste juryleden die de 
talenten willen bekijken en willen 
voorzien van commentaar. U 
kunt zich hiervoor opgeven bij juf 
Karin of juf Jeanette 

 
Studiedag team:  
Op maandag 30 januari hebben we 
besproken:  
- Hoe we de rekendoelen zichtbaar 
gaan maken voor alle leerlingen in 
de school.   
- Het leerlingengesprek: hoe gaan we 
dat  doen en hoe gaan we dat 
wegzetten, zodanig dat we de 
afspraken die er worden gemaakt 
met de leerlingen, kunnen 
terugvinden.  
- We gaan vanaf de 
voorjaarsvakantie werken met een 
portfolio voor de leerlingen van 
groep 3-8 voor rekenen. 
 
 
 
 
 
 

Vanuit de groepen: 
 
Groep 1/2 
Oh wat fijn! We hebben genoeg 
theedoosjes. Heel erg bedankt 
allemaal.  
 
Vorige week donderdag  tijdens het 
voorleesontbij heeft juf voorgelezen 
uit ons nieuwe prentenboek ‘de 
kleine walvis’. Wat hebben we 
genoten. 
 
Deze week werken we nog aan het 
thema dokter.  In het volgende 
thema willen we een postkantoor 
maken in onze klas. Heeft u nog 
spulletjes die we mo gen gebruiken?  
 
 
Groep 3 /4 
Logeeradres 
Het lijkt misschien nog ver weg, 
maar we zijn alvast op zoek naar een 
logeeradres voor de 
voorjaarsvakantie  voor onze vissen. 
We hebben twee kommen, een kom 
met twee goudvissen en een kom 
met zes vissen.Bij wie mogen onze 
vriendjes in de voorjaarsvakantie 
logeren? 
 
Groep 5/6  
Voorleesontbijt 
Wij hebben vorige week donderdag 
genoten van het voorleesontbijt. We 
hebben heerlijk en gezellig gegeten 
met elkaar en er is voorgelezen uit 
ons nieuwe boek: ‘Armstrong’. Een 
echte aanrader. Onze dank gaat uit 
naar de Oudervereniging  die dit 
mogelijk heeft gemaakt. 
 
Pringlesbussen  
Voor de handvaardigheidsles ben ik 
nog op zoek naar lege 
pringlesbussen. Heeft u nog wat 
liggen? 
 
Toetsen 
3 februari: toets geschiedenis blok 2.  
 
Vervanging 
Dinsdag 7 februari staat juf Anita 
voor de groep.  
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Groep 7 en 8 
 
 
 
 
==================== 
 
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 


