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Vanuit het team: 
 
Personeel 
Meester Harte is een paar dagen 
opgenomen geweest nadat hij 
vorige week met spoed is 
gedotterd. Meester Harte is 
afgelopen maandag weer thuis 
gekomen uit het ziekenhuis. Hij 
moet de komende tijd nog veel 
rusten. Wij wensen hem veel 
beterschap. Alle groepen hebben 
iets voor hem gemaakt en hebben 
we naar hem toegestuurd.   
 
Schoolpleincommissie 
We hadden een hele strakke 
planning. Helaas, moeten we daar 
al van afwijken. We gaan het niet 
redden om in de laatste week van 
de zomervakantie te starten om 
het schoolplein aan te pakken.  
Wij hopen jullie in de laatste 
nieuwsbrief van dit schooljaar te 
kunnen vertellen wanneer we wel 
kunnen gaan starten. Op dit 
moment zijn we nog druk bezig 
met het aanschrijven van fondsen 
om geld in te zamelen.  
Mocht u nog een idee hebben 
waar we eventueel nog een brief 
heen kunnen sturen voor 
sponsoring van het schoolplein, 
dan kunt u dit aangeven bij 
Wendy Tieben.  
 
Vanuit de groepen: 

Groep 1/2 

Bij de deur hebben we voor de 

laatste schoolweken een 

intekenlijst voor de schoonmaak 

van de klas en het speelgoed uit 

de kasten en speelhoeken. We 

zouden het heel fijn vinden als 

alle ouders/verzorgers iets mee 

naar huis willen nemen om 

schoon te maken. Vele handen 

maken licht werk toch?  

 

 

Groep 3/4 

Logeeradres 

We zijn opzoek naar een 

logeeradres voor onze 

goudvissen. Onze vissen vinden 

het prima om halverwege de 

vakantie van huis te veranderen 

in verband met vakantieplannen. 

Dus lukt het niet om de hele 

vakantie op te passen, maar wel 

een aantal weekjes, meld je dan 

ook aan!  

Tosti feestje 

We hadden vorige week een 

geslaagd tosti feestje. Dit gaan we 

vast nog een keertje doen! 

 

 

 

=============== 

Indien u nog vragen hebt naar 

aanleiding van 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 meerschools directeur. 

 

Hartelijke groeten, 

Team Maria in Campisschool 
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Wat staat er o.a. in deze 

nieuwsbrief: 

 Personeel 

 Schoolpleincommissie 

Activiteitenoverzicht: 

 4 juli koffieuurtje   

 5 juli leerlingenraad  

 18 juli groepen wissel   

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

 20 juli laatste schooldag    

 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  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). 
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