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Nieuwsbrief Maria in 

Campisschool 

Nummer 39 

Datum: 5 juli 2017 

Wat staat er o.a. in deze nieuwsbrief: 

 Opruimen musical  

 Bibliotheek 

 Koffieuurtje 

 Vakantiebieb 
 

Activiteitenoverzicht: 

 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). 

 

 

 

 

 

Vanuit het team: 

Directie  

Volgend schooljaar zal Juf Christa 

van der Veen –Lageman weer 

alleen directeur zijn van de Maria 

in Campisschool en de andere 

scholen los laten. Dit betekent dat 

ze weer van maandag tot en met 

donderdag op de school aanwezig 

zal zijn. Juf Wendy zal nog een 

periode 1,5 dag blijven, maar 

gedurende het schooljaar naar 

een andere school gaan. Hierover 

zullen wij u uiteraard dan 

informeren. 

Opruimen musical  

Zonder hulp, geen musical! Op 

woensdag 19 juli is het zover, de 

musical Overboord! We gebruiken 

hierbij veel materialen en hebben 

een mooi decor opgebouwd. 

Daarom zoeken wij ouders die op 

donderdag 20 juli willen helpen 

met het opruimen van het decor 

en overige materialen. Opgave bij 

juf Marieke of juf Roos.  

Bibliotheek 

We merken dat er een flink aantal 

boeken missen. We willen 

iedereen vragen om voor de 

zomervakantie de boeken in te 

leveren.  

Op de whiteboards bij de lokalen 

hangt een lijst met de boeken die 

we nog missen. 

Koffieuurtje 

Op dinsdag 4 juli hadden we ons 

koffieuurtje. We hebben 

informatie gekregen over het 

Taalhuis. De leerlingenraad heeft 

verteld wat ze doen en hoe we 

samen vergaderen.  

De opkomst tijdens het 

koffieuurtje is minimaal. Wij 

horen graag tips hoe we meer 

ouders kunnen bereiken en laten 

deelnemen aan het koffie-uurtje. 

Tips kunt u doorgeven aan Wendy 

Tieben of Christa van der Veen.  

 

Personeel 

We hebben afgelopen week groep 

5-6 twee keer een dag vrij moeten 

geven omdat er geen vervangers 

beschikbaar waren. De vervanging 

voor groep 5-6 is vanaf vandaag 

weer geregeld. Ouders van groep 

5-6 zijn via de mail op de hoogte 

gebracht.  

 

VakantieBieb 

Het zomercadeautje van de 

bibliotheek. 

 

Hoera, het is zomer! Om dat te 

vieren, staan er weer 60 e-books 

voor je klaar in de VakantieBieb 

app. Zoals Neem een geit van 

Claudia de Breij, Hittegolf van 

Suzanne Vermeer en nog veel 

meer. Voor kinderen en jongeren 

hebben we ook mooie verhalen 

klaarstaan in de app. Wat dacht je 

bijvoorbeeld van Boze drieling van 

Paul van Loon of Verdacht van 

Carry Slee? 

 

De VakantieBieb is de hele zomer 

voor iedereen toegankelijk. Je 

hoeft geen lid te zijn van de 

bibliotheek om gebruik te 

maken van dit zomercadeautje 

van de bibliotheek. Tip dus vooral 

ook je familie, vrienden en 

buren. Enthousiast over e-books? 

Als lid van de bibliotheek heb je 

het hele jaar door toegang tot 

duizenden e-books. Ga snel naar 

de Play Store om de VakantieBieb 

app te downloaden.  

 

 

 

http://www.mariaincampisschool.nl/
http://biblionetgroningen.us13.list-manage1.com/track/click?u=ca152523c57302a3fbec7ff68&id=b2f40368f2&e=4feef4c6a4
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Vanuit de groepen: 

Groep 1/2 

Zoals u misschien wel weet, gaan 

juf Jeanette en juf Patricia 

volgend jaar allebei op een 

andere school werken. Op 

woensdag 19 juli willen we 

samen een afscheidsfeestje 

houden. Daarvoor zijn we op zoek 

naar ouders die pannenkoeken 

willen bakken. Deze dag heeft 

groep 7/8 ook de musical dus 

zouden we graag om 10.10 uur 

willen eten. De heerlijke 

pannenkoeken mogen dus tussen 

9.45 en 10.00 gebracht worden. 

Opgeven kan bij de juffen. 

Hartelijk dank!  

 

Deze week sluiten we het thema 

Piraten af. Wat hebben we 

heerlijk gewerkt. De laatste twee 

weken werken we met het thema 

Schoon & Vies.  

 

Over schoon & vies gesproken, 

nog niet alle ouders hebben zich 

ingeschreven op onze 

‘schoonmaaklijst’. Dat zouden we 

toch heel erg fijn vinden. Anders 

moeten we helaas dingen mee 

gaan geven.  

 

I-pad bestellen groep 2  

De Ipads zijn weer te bestellen. 

Zie hiervoor de mail die op 7 juni 

is verstuurd. Mocht het bestellen 

van de i-pad u niet lukken dan 

kunt u dit melden bij de 

teamleider of u kunt op dinsdag 

11 juli om 8.30 uur langskomen, 

dan kunnen we hier samen naar 

kijken.  

 

 

 

Groep 3/4 

Lievelingsknuffels 

We willen graag kennis maken 

met elkaar lievelingsknuffels. 

Morgen, donderdag 6 juli, mogen 

alle kinderen hun liefste knuffel 

mee naar school nemen! 

Bezoek aan de boerderij 

Op dinsdagochtend 18 juli zullen 

wij een bezoek brengen aan een 

boerderij. Het vervoer is al 

geregeld, dat is heel fijn! 

Wilt u uw kinderen kleding 

aandoen die vies mag worden. 

Het dragen van laarzen wordt 

aanbevolen.  

Groep 7 en 8 

Opruimen musical  

Zonder hulp, geen musical! Op 

woensdag 19 juli is het zover, de 

musical Overboord! We gebruiken 

hierbij veel materialen en hebben 

een mooi decor opgebouwd. 

Daarom zoeken wij ouders die op 

donderdag 20 juli willen helpen 

met het opruimen van het decor 

en overige materialen. Opgave bij 

juf Marieke of juf Roos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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 

 

 

 

 

http://www.mariaincampisschool.nl/

