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Nieuwsbrief Maria 

in Campisschool 
 

Nummer 32 
 

Datum: 17 mei 2017 
 

Wat staat er o.a. in deze 
nieuwsbrief: 

 Koffieuurtje 

 Rectificatie 

 Avondvierdaagse  
 
Activiteitenoverzicht: 

 15 tot en met 19 mei 
avondvierdaagse in Assen  

 22 mei koffieuurtje  

 25 en 26 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  

 8 juni leerlingenraad 

 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 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: 
 
Koffieuurtje 
Maandag 22 mei is er een 
koffieuurtje. De wijkagent komt deze 
ochtend langs.  
 
Rectificatie 
Hemelvaartsdag valt op donderdag 
25 mei. Hierdoor zijn de leerlingen 
op donderdag 25 mei en vrijdag 26 
mei vrij. Onze excuses voor de 
verkeerde berichtgeving in de vorige 
nieuwsbrief.  
 
Avondvierdaagse 
Wij willen alle leerlingen die mee 
doen aan de avondvierdaagse een 
hele sportieve week toewensen.  
 
Vanuit de groepen: 
 
Groep 1/2 
Deze periode werken we nog met 
het thema ‘familie’. Het zou fijn zijn 
als alle kinderen een familiefoto 
meenemen. Dan kunnen ze daar in 
de klas wat over vertellen. We 
besteden aandacht aan de letter m 
van mama en moederdag. 
 
We zijn druk bezig met onze 
moestuintjes, in de meivakantie zijn 
ze al heel hard gegroeid.  
 
Vanaf deze week is Jerno echt bij ons 
in de klas. We wensen hem heel veel 
plezier bij ons op school.  
 
 
Groep 3 /4 
 
Doelen deze week: 
Groep 3 gaat deze week met 
rekenen oefenen met minsommen 
tot 20. We gaan zo goed oefenen dat 
we de sommetjes straks allemaal uit 
ons hoofd weten. 
Met lezen gaat groep 3 aan de slag 
met het lezen van woorden als:  
strik, dorst, mooi, loei en draai. 
Verder gaan we ook oefenen met 
het lezen van samenstellingen: 
fietsbel, glijbaan, minsom en 
rekstok. 
 
 
 

Groep 4 gaat deze week met 
rekenen oefenen met de tafels van 4 
en 5. Met taal gaan we nog eens 
flink oefenen met zinnen maken. Een 
zin begint altijd met een hoofdletter 
en op het einde staat een punt, 
uitroepteken of vraagteken. 
Met spelling oefenen we met 
weetwoorden met een f-.  
 
Project Fluisteringen (Herhaling) 
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 op school zijn. 
 
Groep 5/6  
 
Krantenknipsel 
Vorige week hebben de kinderen 
een brief mee gekregen over de 
opdracht ‘Krantenknipsel’. Hierin 
staat wat de bedoeling is en 
wanneer ze aan de beurt zijn. Ook 
hangt deze brief/lijst op het bord bij 
de klas.  
 
‘Over de Grenzen’ 
Afgelopen dinsdag zijn we op de fiets 
naar het Drents Museum geweest. 
De leerlingen konden zich inleven in 
het leven van een vluchteling. Erg 
leerzaam. Volgende week woensdag 
24 mei gaan we naar De Nieuwe Kolk 
voor de afsluitende voorstelling van 
het project. Wij bedanken alle 
moeders die met ons meefietsten en 
natuurlijk juf Anita! 
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‘Overstekend Wild’ 
Donderdagmiddag 18 mei mogen we 
een theatershow ‘Overstekend Wild’ 
bekijken in het speellokaal.  
 
Fruit  
Het schoolfruitproject is al enige tijd 
afgelopen. Wilt u eraan denken weer 
fruit mee te geven naar school? 
Alvast bedankt.  
 
Groep 7 en 8 
 
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.  
 
Toetsen:  
Woensdag 17 me hebben de 
leerlingen de toets Engels lesson 5 
gedaan. 
 
 
 
==================== 
 
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 


