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Wat staat er o.a. in deze 
nieuwsbrief: 

 Vervanging 

 Parkeren 

 Afval  

 Carnaval  

 Vastenactie 

 Meivakantie 

 Naschoolse activiteiten 
 
 
Activiteitenoverzicht: 

 9 februari rapport mee  

 9 februari leerlingenraad  

 9 februari luizencontrole  

 Vanaf 13 februari 
rapportgesprekken  

 17 februari Carnaval op 
school  

 Voorjaarsvakantie van 18 
februari tot en met 26 
februari  

 27 februari start vastenactie 
met een voorstelling  

 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 
Maandag en dinsdag  
 
Meerschools Directeur Christa 
Dinsdag    

 Vanuit het team: 
 
Vervanging 
Vorige week was juf Abigail afwezig 
i.v.m. ziekte. Door een tekort aan 
vervangers was er steeds een andere 
vervanger. Dit heeft absoluut niet 
onze voorkeur, maar de leerlingen 
naar huis sturen was geen optie.  
Dinsdag 7 februari hebben wij groep 
7-8 helaas wel naar huis moeten 
sturen omdat er geen vervanging 
was voor meester Thomas, en juf 
Anita al ingezet werd ter vervanging 
van juf Abigail.  Wij willen alle 
ouders bedanken die voor andere 
opvang hebben gezorgd. Ons 
bestuur van Primenius neemt deze 
problematiek erg serieus en 
bespreekt dit geregeld met de 
politiek. Wij proberen te voorkomen 
om groepen leerlingen naar huis te 
sturen, maar kunnen dit in de 
toekomst niet garanderen.  
 
Parkeren 
Willen we er allemaal weer aan 
denken dat we netjes in de 
parkeervakken parkeren.  
Alvast bedankt.  

 
Afval 
Groep 1-4 heeft vorige week een 
rondje om de school gelopen. 
Tijdens deze heerlijke wandeling 
hebben we goed gekeken naar de 
omgeving om ons heen. Samen 
hebben we de afval rondom de 
school opgeruimd. We hadden drie 
zakken vol met afval. De foto’s staan 
op de website (www.micassen.nl). 
Op dit moment staan de foto’s in het 
archief van Nieuws en Agenda. We 
zijn ermee bezig om deze foto’s 
direct zichtbaar te krijgen onder dit 
kopje. 
 
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, start 
vanaf 09.15 uur en einde van deze 
gezellige ochtend is rond 12.00 uur. 
We starten met de talentenjacht 
rond  U kunt zich hiervoor opgeven 
bij juf Karin of juf Jeanette. 
 
Vastenactie 
Op maandag 27 februari starten we 
in de middag met een voorstelling 
ter voorbereiding op de vastenactie.  
Dit jaar staat de Vastenactie in het 
teken van El Salvador. In de 
hoofdstad, San Salvador, is het 
gevaarlijk, vooral door de 
drugsbendes die elkaar op leven en 
dood bevechten. We ondersteunen 
een jongerencentrum in Popotlan, 
een voorstad van San Salvador. Hier 
vinden de kinderen een veilige plek 
om te spelen en te leren. De 
begeleiders bieden een luisterend 
oor en doen hun best de kinderen en 
jongeren een alternatief aan te 
reiken voor de bendes, die actief 
werven onder jonge kinderen. Meer 
informatie vindt u op 
www.vastenactie.nl/scholen.  
 
Meivakantie 
De meivakantie is van maandag 24 
april tot en met vrijdag 5 mei. Het 
blijkt dat dit verkeerd vermeld stond 
op de website, deze gegevens zijn 
inmiddels aangepast. Graag willen 
wij de ouder bedanken die ons dit 
heeft gemeld.  
 
Naschoolse activiteiten 
Vorige week is er een folder 
meegegaan over de naschoolse 
activiteiten. In de komende periode 
zitten er ook activiteiten bij die bij 
ons op school worden gegeven 
(koken en kleuterdans).  

http://www.micassen.nl/
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De activiteiten zijn te vinden op 
www.nsa-assen.nl. Mocht het niet 
lukken met het aanmelden dan kunt 
u dit melden bij de teamleider.  
Inschrijven kan vanaf 11 februari.  
 
Vanuit de groepen: 
 
Groep 1/2 
In de klas hebben we een echte 
‘sloophoek’. De kinderen mogen 
daar oude en kapotte elektrische 
apparaten slopen, wat een feest!  
Tijdens het kringgesprek hebben we 
het er over gehad dat ze thuis 
absoluut niet aan de apparaten 
mogen sleutelen en zeker niet als 
deze in het stopcontact zitten.  
 
Deze periode werken we over 
‘Kikker’ het ankerverhaal ‘Kikker is 
verliefd’ staat centraal. Op 
Valentijnsdag  stuurt iedereen elkaar 
een kaart, daarom hebben we vanaf 
volgende week een ‘postkantoor’ in 
onze klas.   
 
 
Groep 3 /4 
 
Talenten  
We zijn in de klas druk bezig met ons  
voor te bereiden op de 
talentenjacht, er wordt geoefend 
met een heuse politie actie, de 
koprol, een dans, een lied en er is 
zelfs iemand die een gedicht gaat 
voordragen. Komt u kijken? We 
zoeken ook nog juryleden, 
aanmelden kan bij juf Karin of juf 
Jeanette. We starten uiterlijk 09.30 
uur met de talentenjacht.  
 
Logeeradres  
We zijn opzoek naar twee 
logeeradressen voor onze 
goudvissen. Bij wie zouden ze mogen 
logeren in de voorjaarsvakantie? 
 
Groep 5/6  
Vandaag hebben de kinderen de 
samenvatting meegekregen voor de 
aardrijkskundetoets van volgende 
week. Het gaat over de verschillende 
grondsoorten in Nederland.  
Maandag 13 februari is de toets. 
 
Vandaag zijn de boekbesprekingen 
van start gegaan, mochten er nog 

vragen of onduidelijkheden zijn, 
langskomen mag altijd.  
 
Groep 7 en 8 
Bezoek aan Lariks 
Afgelopen donderdag hebben we 
een bezoek gebracht aan Vincent 
van Gogh Lariks. Hier hebben we 
twee verschillende lessen gevolgd. 
Bij wiskunde hebben we geleerd hoe 
verschillende ruimtefiguren heten en 
dat deze bestaan uit vlakken, ribben 
en hoeken. Bij het vak biologie 
hebben we informatie gekregen over 
de organen in het menselijk lichaam. 
Het was heel leerzaam!  
 
Zeenbenen gezocht!  
Afgelopen vrijdag is meneer Richard 
bij ons in de klas geweest. Hij heeft 
ons veel verteld over werken op een 
schip. Het was een leerzame middag 
waarin we veel nieuwe dingen 
hebben geleerd over het werken op 
een schip.  
 
Aanmeldingsformulieren 
De eerste leerlingen uit groep 8 
hebben een aanmeldingsformulier 
meegekregen voor de school van 
volgend jaar. Zou u deze 
formulieren, wanneer ze zijn 
ingevuld, weer bij ons willen 
inleveren? Dan zorgen wij dat het 
hele pakketje op de juiste plek 
terecht komt. Bedankt!  
 
Toetsen:  
Geschiedenis: blok 3 op 9 februari. 
 
 
 
 
 
 
==================== 
 
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 


