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Nieuwsbrief Maria 

in Campisschool 
 

Nummer 31 

 
Datum: 10 mei 2017 

 

Wat staat er o.a. in deze 
nieuwsbrief: 

 Personele bezetting 

 Informatieavond  

 Koffieuurtje  

 Schoolpleincommissie 

 Ouderbrief Hemel en 
Aarde 

 KansKidz 

 Gymnastiek  
 
Activiteitenoverzicht: 
 11 mei informatieavond  

 15 tot en met 19 mei 
avondvierdaagse in Assen  

 22 mei koffieuurtje  

 26 en 27 mei alle leerlingen vrij 
i.v.m. Hemelvaartsdag  

 31 mei Kick-off van het project 
KansKidz van 18.30 uur tot 
20.00 uur 

 5 juni alle leerlingen vrij i.v.m. 
Tweede Pinksterdag  

 13 juni schoolreisje voor groep 
1 t/m 6  

 22 juni Pastoor Tolboom komt 
in groep 1 t/m 8  

 4 juli koffieuurtje  

 19 juli 10.40 uur musical 
uitvoering van groep 7-8 voor 
alle vrijwilligers van de school  

 20 juli laatste schooldag  

 Alle leerlingen vrij i.v.m. een 
studiedag van de leerkrachten:  
16 juni, 19 juni, 23 juni  

 21 juli tot en met 3 september 
zomervakantie 

 
Aanwezigheid 
MIB-er, teamleider en directeur  
MIB-er Lia 
Even weken: maandag  en woensdag 
Oneven weken: maandag. 
Teamleider Wendy 
Maandag, dinsdag, woensdag na 9.30 
uur en donderdag. 
Meerschools Directeur Christa 
Dinsdag (in het geval van een calamiteit 
op een andere school en of studiedagen 
kunnen de dagen wisselen). 

 

 Vanuit het team: 
 
Personele bezetting  
Doordat Meester Stefan na de 
meivakantie niet meer in groep 7-8 
zal werken hebben we gezocht naar 
een goed oplossing. Wendy Tieben 
zal voor 3 weken de vervanging gaan 
doen in combinate met haar taken 
als teamleider. Juf Anita van der 
Haring zal als back-up voor groep 7/8 
ingezet gaan worden op de dagen 
dat Wendy Tieben lesgeeft. 
Vanaf 23 mei zal juf Marieke Westen 
terug komen van haar 
zwangerschapsverlof op de 
dinsdagen en woensdagen. Juf Roos 
Roffel zal dan op de maandagen, 
donderdagen en vrijdagen gaan 
werken.    
 
Vanaf dinsdag 9 mei tot aan de 
zomervakantie komt Marijke van de 
Stigchel bij ons werken als onderwijs 
assistent. Marijke zal iedere ochtend 
aanwezig zijn ter ondersteuning van 
de verschillende groepen.  
 
Informatieavond 
Op donderdag 11 mei om 19.30 uur 
is er een ouderavond over de 
samenwerking met de  
Peuterspeelzaal De Mallemolen en 
de groepsindeling voor het 
schooljaar 2017-2018.   
 
Koffieuurtje  
Op maandag 22 mei zal de wijkagent 
aanwezig zijn tijdens het 
koffieuurtje.   
 
Schoolpleincommissie 
De schoolpleincommissie bestaat op 
dit moment uit de volgende ouders: 
Mark Haan (vader van Elianne uit  
groep 1), Priscilla Frik (moeder van 
Yente uit groep 4) en Janneke 
Brinkman (moeder van Aliene uit 
groep 4). Op dit moment zijn wij 
bezig met het opstellen van een brief 
om fondsen aan te schrijven. We 
hebben een gesprek gehad met 
wijkbeheer, mevrouw M. Bieleveld.  
Wij hopen het vernieuwde 
schoolplein aan het eind van 2017 
gerealiseerd te hebben.  
Mocht u nog bedrijven weten die 
zouden willen sponsoren dan kunt u 

dit melden bij Mark Haan of Wendy 
Tieben.  
 
Ouderbrief Hemel en Aarde 
Op onze school werken wij met de 
levensbeschouwelijke methode 
Hemel en Aarde. In de bijlage 
(ouderbrief) kunt u lezen waar we de 
komende periode op school aan 
gaan werken.  
 
KANSKIDZ 
Voor het project Kanskidz begint zal 
er een nulmeting worden gehouden. 
Dit is een vragenlijst waarmee we 
informatie willen verzamelen over 
uw kijk op uw leefsituatie en de 
kennis die u heeft over de financiële 
ondersteuning die gezinnen kunnen 
krijgen. De vragenlijsten zullen 
worden ingevuld door 
ouders/verzorgers en door de 
kinderen vanaf groep 5 tot en met 8 
en worden anoniem verwerkt. De 
nulmeting zal door de ouders 
worden ingevuld op de ouderavond 
en door de kinderen tijdens een les. 
De vragenlijsten zullen na de 
ouderavond ook via de mail naar u 
worden opgestuurd. Wanneer u niet 
op de ouderavond bent geweest 
kunt u hem via internet invullen. Aan 
het eind van het project vragen wij u 
om nogmaals een vragenlijst in te 
vullen om de effecten van het 
project te meten en waar nodig het 
project aan te passen voor volgende 
deelnemende scholen.  
Op 31 mei is de Kick-off van het 
project van 18.30 uur tot 20.00 uur. 
De kinderen kunnen mee omdat er 
voor hen allerlei activiteiten 
georganiseerd gaan worden.  
 
Gymnastiek  
Het Dr. Nassau College zal van 8 tot 
en met 24 mei gebruik maken van de 
Timp om daar examens (HAVO, VWO 
en Gymnasium) af te nemen. 
Hierdoor kunnen wij op dinsdag 
geen gebruik maken van de 
bovenzaal in de Timp.  
Op vrijdag gebruiken wij de turnzaal 
(beneden) in de Timp en kunnen we 
wel gymmen. 
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Avondvierdaagse 
Volgende week is er weer de 
avondvierdaagse. Bij de ingang van 
de school ligt een lijst om je op te 
geven om samen met andere 
leerlingen en ouders van de Maria in 
Campisschool te lopen.   
 
Vanuit de groepen: 
 
Groep 1/2 
Maandag zijn we weer goed 
begonnen na een heerlijke vakantie. 
Deze periode werken we aan het 
thema Familie. Natuurlijk zal 
moederdag ook aan de orde komen. 
Dus moeders: niet te lang in de klas 
blijven hangen.  
 
Groep 3 /4 
 
Project Fluisteringen (ICO) 
Vanaf volgende week zullen wij een 
aantal lessen krijgen van drie 
verschillende vakdocenten voor 
dans, literatuur en muziek. Door dit 
project komen de kinderen in 
aanraking met volksverhalen en de 
cultuur uit Drenthe. Ze leren kijken 
naar hoe het vroeger was en hoe 
hun omgeving er nu uit ziet, mede 
door gebruik van zintuigen.  
 
Op vrijdag 2 juni zullen wij de 
afsluitende voorstelling bezoeken op 
CJBS de Kloostertuin.  
Wij zijn op zoek naar een aantal 
ouders (en hun auto’s) die ons 
kunnen vervoeren. De voorstelling is 
van 09.45 – 10.30 uur. We zullen om 
09.15 uur vertrekken en rond 11.00 
uur weer terug op school zijn. 
 
Bedankt! 
Lisanne en Robyn heel erg bedankt 
voor de goede zorgen voor onze 
vissen! 
 
Groep 5/6  
We zijn weer begonnen na een 
heerlijke vakantie. Wat fijn om 
iedereen weer terug te zien. Chloë 
heeft tijdens de vakantie voor Inkie 
gezorgd. Hij is inmiddels weer terug 
in de klas. Dank je, Chloë! 
 
Moederdag 
Deze week gaan we aan de slag met 
het moederdagcadeau. Het kan dus 

zomaar zijn dat moeders de rest van 
deze week NIET in de klas mogen 
komen.   
 
Project cultureel hart 
Vorig schooljaar hebben wij deel 
mogen nemen aan het project 
‘Cultureel Hart’. Een gesubsidieerd 
project die wordt georganiseerd 
vanuit het ICO in samenwerking met 
het Drents Museum, het Drents 
Archief, De Nieuwe Kolk en de 
bibliotheek. Ook dit schooljaar 
mogen wij hieraan deelnemen. Het 
thema van dit jaar is: ‘Over de 
grenzen’.  
 
Op dinsdag  16 mei mogen wij in het 
kader van dit project naar het Drents 
Museum. Hier zullen wij een 
workshop volgen. Deze start om 
11.00 uur en duurt tot 12.55 uur. (de 
tijden kunnen nog wijzigen, hiervoor 
zijn we afhankelijk van het ICO) 
 
Daarnaast mogen we op woensdag  
24 mei  van 10.30 tot 11.30  uur een 
voorstelling bijwonen in De Nieuwe 
Kolk. Het lijkt erop dat het weer een 
leuk project gaat worden en we 
kijken er naar uit.  
 
Voor beide dagen zijn we op zoek 
naar ouders die met ons mee willen 
fietsen. U kunt zich  hiervoor 
opgeven bij juf Abigail.  
 
Sport Impuls 
Zoals u weet hebben wij voor de 
vakantie een lessenserie 
weerbaarheidstraining gevolgd. 
Sportimpuls sluit haar project af met 
een aantal clinics. Vóór de vakantie 
hebben we een clinic Judo gehad. Dit 
was erg leuk. De foto’s staan ook op 
onze facebookpagina. De tweede 
clinic staat gepland op vrijdag 12 
mei. Dan gaan we kidsboksen.  
 
Boomtoetsen 
De komende weken ronden we de 
Boomtoetsen af voor technisch 
lezen, rekenen en begrijpend lezen.  
 
Methodetoetsen 
Voor de vakantie hebben alle 
leerlingen de samenvatting van 
geschiedenis mee naar huis 
gekregen en groep 6 ook de kaarten 

van Utrecht. Natuurlijk heeft 
iedereen in de vakantie al geleerd ;), 
de komende dagen kun je nog 
gebruiken om de puntjes op de i te 
zetten, want donderdag is de toets 
topografie en vrijdag de toets van 
geschiedenis. Succes nog even! 
 
 
Groep 7 en 8 
Musical 
Dit jaar spelen we de musical ‘Alles 
overboord’. Een erg leuke en vrolijke 
musical vol humor. 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. Wanneer u nog witte 
lakens in huis heeft kunnen wij die 
goed gebruiken! We maken hiervan 
een mooi, passend decor.  
 
Project over de grenzen  
In het kader van het project ‘over de 
grenzen’ bezoeken wij op donderdag 
18 mei verschillende workshops. 
Deze worden gegeven in de 
bibliotheek, bij het ICO en in het 
Drents Archief. We gaan deze 
ochtend lopend naar de bibliotheek 
en vertrekken om 08.15 uur.! Alle 
leerlingen moeten dus iets eerder op 
school zijn. Om veilig over straat te 
kunnen zoeken we ook nog één of 
twee ouders die met ons mee willen 
op deze culturele ochtend.  
 
 
 
==================== 
 
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 


