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Nieuwsbrief Maria 

in Campisschool 
 

Nummer 30 
 

19 april 2017 
 

Wat staat er o.a. in deze 
nieuwsbrief: 

- Communicatie 
- Koningspelen 
- Schoolfruit 
- Vastenactie 

 
 
 
Activiteitenoverzicht: 

  21 april: Koningsspelen 
(lightversie). 

 Meivakantie 22 april t/m 7 
mei. 

 
 
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: 
 
Communicatie 
Vanuit de MR- oudergeleding 
hebben wij als tip gekregen om te 
kijken of de informatie die wij 
verstekken aan ouders volledig 
genoeg is. De specifieke informatie 
vanuit een bepaalde groep gaat via 
de mail. Wij kiezen hiervoor omdat 
niet altijd alle informatie van 
toepassing is voor alle ouders. We 
zijn ons er nu van bewust dat er wel 
algemene mededelingen in de 
nieuwsbrief vermeld moeten 
worden, zodat iedereen op de 
hoogte is van bepaalde stand van 
zaken (bijvoorbeeld ziekte 
leerkracht). Het op tijd aangeven van 
activiteiten en wijzigingen zijn ook 
voor ons op dit moment een 
aandachtspunt. Mocht er informatie 
ontbreken of heeft u vragen dan 
kunt u deze altijd stellen aan de 
leerkrachten of aan de teamleider.  
 
Koningspelen 
Zoals jullie gewend zijn van ons doen 
wij komende vrijdag mee aan de 
Koningsspelen. Wij kiezen ervoor om 
het ene jaar een uitgebreid 
programma te doen en het andere 
jaar een "light" versie te doen.  
Dit jaar is de "light" versie van de 
Koningsspelen. We hebben er 
daarom voor gekozen om wel te 
ontbijten (groep 1-4) en te lunchen 
met groep (5-8). Juf Mirthe heeft 
een programma in de Timp voor alle 
groepen.  
 
Schoolfruit 
Vorige week was de laatste week dat 
we schoolfruit hebben ontvangen. 
Graag de kinderen weer fruit 
meegeven voor in de kleine pauze.  
 
Hulp gevraagd voor 22 april 
In de meivakantie zullen de vloeren 
in de was gezet worden en de ramen 
van buiten en binnen gewassen 
worden.  
Wij zijn op zoek naar ouders/ 
verzorgers/ broers/ zussen/ opa's of 
oma's die  ons op vrijdag middag 22 
april kunnen helpen met het 
uitruimen van de lokalen. 
Graag aan de leerkrachten 
doorgeven als u komt helpen.  

De ramen moeten plakband vrij zijn 
voor een goed resultaat. Welke 
ouder/ verzorger/ broer/ zus/ opa of 
oma wil ons daarbij helpen? Wij 
zouden het fijn vinden als dit op de 
vrijdagochtend gedaan wordt als de 
groepen naar de gym zijn. 
 
Scholen met Succes 
Op 6 maart hebben wij jullie 
gevraagd om een enquête van 
scholen met succes in te vullen.  
We hebben deze week de 
bevindingen van de ingevulde 
vragenlijsten teruggekregen.  
Wij hebben de uitslag gisteren 
tijdens de vergadering kort 
besproken. Na de meivakantie zullen 
wij een samenvatting geven van de 
belangrijkste punten. We zullen dan 
ook de verbeterpunten meenemen 
voor in het schoolplan van 2017-
2018 en daar waar nodig zullen we 
eerder actie ondernemen.  

 
Vastenactie  
Tijdens de paasviering op witte 
donderdag heeft juf Abigail de 
tussenstand van het opgehaalde geld 
bekend gemaakt: € 327,00. Het 
exacte bedrag laten wij jullie na de 
meivakantie weten omdat we nog 
van een aantal leerlingen het 
vastendoosje terug krijgen. Wij 
willen iedereen bedanken die op 
welke manier dan ook heeft 
deelgenomen aan deze actie.  Door 
de eigen initiatieven van de kinderen 
is het een enorm succes geworden.  
De kinderen mochten van school 
niet langs de deuren gaan omdat wij 
op die manier niet kunnen 
controleren of het geld op de juiste 
manier wordt binnen gehaald. We 
hebben gemerkt dat er tijdens de 
actie, vanuit goede bedoelingen, 
kinderen toch langs verschillende 
huizen zijn gegaan om geld binnen te 
halen. Wij hebben hier met de 
groepen en kinderen over 
gesproken.  
 
Paasviering 
Op Witte donderdag zijn we met 
elkaar naar de kerk geweest. Het 
was een prachtige viering, waarin de 
saamhorigheid goed voelbaar was. 
Aan alle ouders  en een tante die 
mee waren, heel erg bedankt! 
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Vanuit de groepen: 
 
 
Groep 3 /4 
 
Logeeradres 
We zijn op zoek naar een 
logeeradres voor onze twee 
vissenkommen. Wie-o-wie heeft er 
zin in een huisdier voor twee weken? 
 
Koningsspelen 
We starten vrijdagochtend op 
school, dus niet in de gymzaal. We 
gaan later op de ochtend samen met 
groep 1 en 2 gymmen. Dus wel graag 
gymkleding meegeven. We starten 
de dag met een ontbijt, us niet te 
veel ontbijten thuis . 
 
Groep 5/6  
 
Paasviering 
Op witte donderdag zijn we met 
elkaar naar de kerk geweest voor de 
Paasviering. Het was een fijne 
viering. Mijn dank gaat uit naar 
Armine, Lydia, Sandra, Gea en 
Dursun voor het meefietsen naar de 
kerk! 
 
Afwezig 
Op woensdag 19, donderdag 20 en 
vrijdag 21 april ben ik,juf Abigail, 
afwezig. Juf Lisa zal mij op deze 
dagen vervangen.  
 
Inkie 
Voor Inkie zijn wij op zoek naar een 
logeeradres voor tijdens de 
meivakantie. (22 april t/m 7 mei). 
Heeft u tijd en ruimte, dan horen wij 
dat graag. Alvast bedankt! 
 
Koningsspelen  
Op vrijdag 21 april ’17 hoeven de 
leerlingen geen lunch mee te nemen. 
In het kader van de Koningsspelen 
krijgen we een lunch aangeboden. 
 
De gymnastiekles van juf Mirte zal 
ook op zijn ‘Konings’ gegeven 
worden. De leerlingen mogen 
hiervoor oranje gymkleding 
meenemen.  
’s Middags gaan we 
gezelschapsspelletjes spelen in de 
klas. Iedereen die een leuk spel thuis 
heeft liggen, mag deze meenemen.  

 
Huiswerk en toets 
Op donderdag 11 mei: 
Toets topografie Utrecht (groep 6). 
 
Op vrijdag 12 mei: 
Toets geschiedenis blok 3: De tijd 
van burgers en stoommachines.  
 
De leerlingen krijgen deze week het 
huiswerk mee en hebben drie weken 
om te oefenen voor de toetsen. Dat 
gaat vast en zeker goed komen! 
Succes allemaal!  
 
Groep 7 en 8 
 
Restaurant Good Food 
Het is alweer een week geleden dat 
ons restaurant werd geopend. We 
kijken terug op een geslaagde 
ochtend en hebben veel geleerd 
over het runnen van een restaurant. 
We willen alle gasten bedanken voor 
hun bijdrage. Samen hebben we een 
prachtig bedrag opgehaald. Bedankt!  
 
Huiswerk en toetsen:  
Het lijkt alsof de aandacht voor 
huiswerk en toetsen een beetje is 
afgenomen. Leren voor toetsen en 
het maken van huiswerk is iets wat 
hoort bij groep 7/8 en zorgt voor het 
vergroten van de zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid. Zou u af en 
toe eens willen controleren of uw 
kind het huiswerk heeft gemaakt of 
heeft geleerd voor een toets? Aan de 
leerlingen dan de taak om het 
huiswerk niet vergeten mee te 
nemen op donderdag! Alvast 
bedankt.  
 
Musical 
Morgen krijgen alle leerlingen uit 
groep 7/8 de musical mee naar huis. 
Dit jaar spelen we de musical ‘Alles 
overboord’. Na de meivakantie gaan 
we beginnen met het verdelen van 
de rollen en heel veel oefenen. We 
zoeken hiervoor nog een aantal 
ouders die het leuk vinden om te 
helpen. Het gaat om het oefenen 
met kleine groepjes en/of hulp bij 
het maken van decors etc. Hulp is 
nodig om met elkaar een goede 
musical te kunnen neerzetten. U 
kunt zich opgeven bij juf Roos.  
 

Koningsspelen  
Op vrijdag 21 april hoeven de 
leerlingen geen lunch mee te nemen. 
In het kader van de Koningsspelen 
krijgen we een lunch aangeboden. 
 
De gymnastiekles van juf Mirte zal 
ook op zijn ‘Konings’ gegeven 
worden. De leerlingen mogen 
hiervoor oranje gymkleding 
meenemen. Let op: we starten met 
de gymles om 8:30 uur. De 
leerlingen worden verwacht bij de 
Timp. Wil je meelopen met Juf? Geef 
het even door!  
’s Middags gaan we 
gezelschapsspelletjes spelen in de 
klas. Iedereen die een leuk spel thuis 
heeft liggen, mag deze meenemen.  
 
 
Voor nu een hele fijne vakantie 
gewenst!  
 
 
 
 
==================== 
 
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 


