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Wat staat er o.a. in deze nieuwsbrief: 

 Carnaval 

 Sportimpuls 

 Website 

 Voorjaarsvakantie 

 Leerlingenraad 

 Koffieuurtje 

 Vastenactie 
 
Activiteitenoverzicht: 

  Carnaval as vrijdag. Komt 
iedereen verkleed?! 

 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 

 8 maart feestje juf Christa 25 jaar 
in dienst  

 8 maart MR-vergadering  

 8 maart pastoor Tolboom groep 
3-8  

 9 maart koffieuurtje  

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

Aanwezigheid 
MIB-er, teamleider en directeur  
 
MIB-er Lia 
Even weken: maandag  en woensdag. 
Oneven weken: maandag. 
 
Teamleider Wendy 
Maandag, dinsdag  en donderdag  
(in het geval van studiedagen kunnen de dagen 
wisselen). 

 
Meerschools Directeur Christa 
Dinsdag 
(in het geval van een calamiteit op een andere 
school en of studiedagen kunnen de dagen 
wisselen). 
 
 

 

 Vanuit het team: 
 
Kinkhoest 
Bij 1 van onze ouders is kinkhoest 
geconstateerd. Wij vinden het 
belangrijk om jullie hierover te 
informeren. In de bijlage is 
informatie te vinden over kinkhoest.  
Mochten er vragen zijn dan kunt u 
die stellen via de mail aan juf Wendy 
wendy.tieben@primenius.nl omdat 
zij deze week niet meer aanwezig is 
op school.  
 
Carnaval 
We zijn nog op zoek naar juryleden 
voor de talentenshow! Is er een 
ouder, opa, oma, buurman, 
buurvrouw die onze talentvolle 
kinderen wil jureren a.s. vrijdag?!  
Start vanaf 09.15 uur en het einde 
van deze gezellige ochtend is rond 
12.00 uur. 
 
We verwachten dat het een 
geweldige show, maar vooral ook 
een hele gezellige ochtend gaat 
worden. Er is ook een prijs voor wie 
het mooist/leukst verkleed komt! 
 
Sportimpuls 
Groep 5-8 is gestart met het project 
sportimpuls. Bij de groepen kunt u 
daar meer over lezen.  
 
Website 
De website is weer bijgewerkt. Alle 
nieuwe activiteiten worden weer op 
de homepagina getoond.  
 
Voorjaarsvakantie 
Vanaf zaterdag 18 februari tot en 
met 26 februari hebben wij 
voorjaarsvakantie. Wij wensen jullie 
allemaal een hele fijne en goede 
vakantie toe.  Wij zien alle kinderen 
graag weer op maandag 27 februari 
op school.   
 
Leerlingenraad:  
In de leerlingenraad en tijdens de 
klassenvergadering is gesproken 
over het gebruik van het fietsenhok. 
We hebben de afspraken aangepast 
en zullen dit gaan uitproberen tot 
aan de volgende leerlingenraad die 
op 9 maart is.  
De nieuwe regels zijn als volgt:  

- Iedereen mag onder het afdak zijn 
fiets parkeren.  
- Er mag niet dubbel geparkeerd 
worden in het fietsenhok.  
- Geen loopfietsjes onder het afdak 
van het fietsenhok. 
- De fietsen worden netjes onder het 
afdak geplaatst.  
- Als er geen plaatst meer is onder 
het afdak dan zet je hem netjes op 
een andere plaats in het fietsenhok.   
 
 
Koffieuurtje 
Op donderdag 9 maart is er een 
koffieuurtje. Onderwerpen die 
besproken worden zijn:  
- gebruik fietsenhok  
- inzet social media  
Als er nog onderwerpen zijn die 
besproken moeten worden dan kunt 
u dit doorgeven aan juf Wendy.  
 
Vastenactie 
Op maandag 27 februari (direct na 
de voorjaarsvakantie) 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.  
 
Juf Christa 
Juf Christa is 25 jaar werkzaam in het 
onderwijs. Dit is reden voor een 
feestje. Op woensdag 8 maart willen 
we dit vieren met de kinderen, 
ouders en verzorgers. We zullen ’s 
ochtends gezamenlijk starten en 
voor de kinderen is er een aangepast 
programma deze dag. Na de 
vakantie hier meer informatie over. 
We willen iedereen ’s ochtends 
uitnodigen voor een kop koffie om 
8.30 uur, samen met juf Christa.    

mailto:wendy.tieben@primenius.nl
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Vanuit de groepen: 
 
Groep 1/2 
Op vrijdag 3 maart (na de vakantie) 
gaan we gymmen samen met groep 
3/4 in de Timp. De kinderen worden 
daar om 8.30 uur verwacht of ze 
kunnen vanaf school met juf 
meelopen. Zij vertrekt om 8.15 uur.  
 
Vanaf vandaag hebben wij bij het 
postkantoor in onze klas een 
brievenbus. Zo kunnen wij elkaar 
brieven of kaartjes sturen, maar u 
mag ons ook altijd iets sturen.  
 
 
Groep 3 /4 
Aanstaande vrijdag (17 feb.) vieren 
we carnaval. De kinderen mogen 
allemaal verkleed op school komen. 
Het wordt vast een mooi feestje! 
 
 
Groep 5/6 
Sportimpuls 
Zoals u eerder in de nieuwsbrief 
heeft kunnen lezen zijn we gestart 
met het project Sportimpuls. Wij (de 
groepen 5 t/m 8) krijgen 7 lessen 
responslessen (weerbaarheids-
lessen) aangeboden, waarbij leren 
omgaan met pesten en groepsdruk 
centraal staat. Na deze lessen zullen 
een aantal sportverenigingen clinics 
aanbieden, zodat alle leerlingen 
gratis kennis kunnen maken met 
verschillende sporten. Het doel van 
sportimpuls is dan ook om meer 
kinderen aan het sporten te krijgen 
voor de sociaal-emotionele en de 
lichamelijke ontwikkeling.  
Alle leerlingen hebben een 
informatiebrief en flyer mee naar 
huis gekregen.  
 
Rapporten 
De rapporten zijn weer mee naar 
huis en de rapportgesprekken zijn 
begonnen. Natuurlijk mag iedereen 
de voorjaarsvakantie gebruiken om 
zijn/haar rapport aan iedereen te 
laten zien die dat maar wil. Het 
wordt wel op prijs gesteld als het 
rapport na de vakantie weer mee 
terugkomt naar school.  
 
 

Inkie  
Voor de vakantie zijn we op zoek 
naar een logeeradresje voor Inkie.  
Wie o wie….?  
 
Carnaval 
Op vrijdag 17 februari ’17 vieren we 
met de hele school carnaval. In de 
middag gaan wij 
gezelschapsspelletjes spelen in de 
klas. Iedereen mag een spel 
meenemen. In de klas gaan we 
kijken wat er mogelijk is.  
 
Groep 7 en 8 
Carnaval 
Komende vrijdag vieren we carnaval. 
We hebben de voorrondes voor de 
talentenjacht gehad en komende 
vrijdag is de grote finale! Iedereen 
mag verkleed naar school komen. 
We maken er een topfeest van!  
 
Sportimpuls 
Zoals u eerder in de nieuwsbrief 
heeft kunnen lezen zijn we gestart 
met het project sportimpuls. Wij (de 
groepen 5 t/m 8) krijgen 7 lessen 
responslessen (weerbaarheids-
lessen) aangeboden, waarbij leren 
omgaan met pesten en groepsdruk 
centraal staat. Na deze lessen zullen 
een aantal sportverenigingen clinics 
aanbieden, zodat alle leerlingen 
gratis kennis kunnen maken met 
verschillende sporten. Het doel van 
sportimpuls is dan ook om meer 
kinderen aan het sporten te krijgen 
voor de sociaal-emotionele en de 
lichamelijke ontwikkeling.  
Alle leerlingen hebben een 
informatiebrief en flyer mee naar 
huis gekregen.  
 
Aanmeldingsformulieren VO 
De leerlingen van groep 8 krijgen 
deze weken aanmeldingsformulieren 
mee voor de middelbare school. Zou 
u deze zo snel mogelijk willen 
invullen en bij ons willen inleveren?  
 
Let op: Zorg er ook voor dat er een 
recente pasfoto en een kopie van 
ID/paspoort bij aanwezig is. Heeft u 
dit nog niet gedaan, zou u deze dan 
nog willen aanleveren? Alvast 
bedankt.  
 
==================== 

 
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 


