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Nieuwsbrief Maria 
in Campisschool 

 

Nummer 2 

 

6 september 2017 
 

Wat staat er o.a. in deze 
nieuwsbrief: 

• opening schooljaar 

• contact met school 

• naschools activiteiten 
leerlingenraad 
verkiezingen  

• wijkfeest  

• open dagen 

• hemel en aarde 

• gymnastiek 4-5-6 
 
Activiteitenoverzicht: 
4 sept  opening schooljaar 
14 sept  leerlingenraad verkiezing 
15 sept   burgemeesteractie gr 7-8 
19 sept kijk middag 14:00 uur 
22-23 sept. Schoolkamp  
23 sept wijkfeest  
2 okt/3 okt omgekeerde 

oudergesprekken 
  
Aanwezigheid; 
MIB-er Lia 
Even weken: woensdag 
Oneven weken: maandag, 
dinsdag   
 
Teamleider Wendy 
Dinsdag (in het geval van studiedagen 

kunnen de dagen wisselen) 
 

Directeur Christa 
Maandag, dinsdag, woensdag 
Donderdag.  
 
 

 Vanuit het team: 
Opening schooljaar 
Dat was even schrikken 
vanmorgen.. de deur van de school 
was nog op slot! Juf Christa sliep in 
een tentje om mooi op tijd op 
school te zijn.... en toen heeft ze 
zich verslapen ... 
Gelukkig waren bijna alle kinderen 
er al weer en werd ze wakker er 
wakker van!  
Na het proosten op het nieuwe 
jaar met kinderen en ouders en het 
voorstellen van de nieuwe juffen, 
is iedereen weer goed van start 
gegaan.  
We wensen iedereen een heel fijn 
schooljaar! 

 
 
Contact met school  
In verband met de 
bereikbaarheid van de school is 
vanaf dit schooljaar geregeld dat 
telefoontjes via ons kantoor in 
Oude Pekela gaan.  
Ook ziekmeldingen kunnen daar 
worden doorgegeven. 
 
Naschoolse Activiteiten 
Volgede week zullen de papieren 
voor de naschoolse activiteiten 
weer meegegeven worden. 
Omdat onze school meedoet aan 
het project KansKids mogen  de 
kinderen zich voor één activiteit 
gratis inschrijven.  
 
Leerlingenraad verkiezingen 
Het is weer zover de leerlingen 
van groep 3 tot en met groep 8 
kunnen zich beschikbaar stellen 
als vertegenwoordig(st)er van 
hun klas bij de leerlingenraad. 

De verkieizing vindt plaats op 
donderdag 14 september.  
Dus iedereen kan alvast gaan 
bedenken hoe hij/ zij zichzelf wil 
promoten!!  
 
Wijkfeest 
Zaterdag 24 sept is er weer een 
wijkfeest bij de Componist. Ook 
de Maria in Campisschool zal 
weer met een kraam aanwezig 
zijn. We willen hier graag spullen 
verkopen ten behoeve van het 
nieuwe schoolplein. 
Wie wil ons helpen? U kunt 
denken aan; koekjes voor 
verkoop , vogeltaarten, 
bloemstukjes, oliebollen en 
natuurlijk eigen leuke ideeen.  
Op de bar in de keuken zal een 
inteken lijst komen. 
Samen de schouders er onder 
voor een nieuw plein!! 
Komen jullie ook allemaal langs?? 
 Via de nieuwbrief komt er meer 
informatie over het wijkfeest. 
 
Open dagen 
Het komende schooljaar staan er 
weer open dagen gepland van 
11:30 tot 12:00 uur op de 
volgende dagen; 
Woe 18 okt 
Woe 13 dec 
Woe 14 februari 
woe 14 mrt 
Woe 30 mei 
Woe 4 juli 
 
Hemel en Aarde 
In de bijlage vindt u de 
nieuwsbrief van Hemel en Aarde. 
Het thema van de komende 
periode is het onderwerp cirkel. 
 
Gymnastiek 
Aanstaande vrijdag start de 
gymnastiekles van groep 4-5-6 in 
de gymzaal de Timp. 
Juf Joyce zal daar vanaf 8:20 uur 
aanwezig zijn omdat er 
materialen klaar gezet moeten 
worden. 
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Groep 1-2-3 “De Zoevende 
Zebra” 
Wij zijn deze week gezellig 
gestart met alle leerlingen van de 
groepen 1,2 en 3. Het was even 
spannend…er waren nieuwe 
juffen, het klaslokaal was 
veranderd en de kring verplaatst. 
Het was mooi om te zien dat de 
leerlingen dit goed  hebben 
opgepakt en zich moeiteloos 
hebben aangepast aan de 
veranderingen.  
We zijn van start gegaan met het 
thema: De Zoevende Zebra.  
 
De leerlingen van groep 3 zijn 
begonnen met lezen, schrijven en 
rekenen. Hiervoor gaan we naar 
ons ‘werk’ lokaal. Dit vinden ze 
geweldig. Iedereen heeft een 
eigen tafeltje met een vak en een 
la. Hierin zit een etui met 
schrijfpotlood en een gum, een 
klikklakboekje en een blokje voor 
het zelfstandig werken.  
Deze week behandelen we de 
woorden ‘ik’ en ‘maan’.  
Met het rekenen beginnen we 
met de verschillende 
getalsymbolen en het synchroon 
tellen.  
 
De komende weken zullen we 
met elkaar gaan kijken welke 
groepsnaam we gaan kiezen.  
 
Gym  
Op vrijdag gymt groep 3 in de 
Timp, samen met groep 4 en 5. 
De leerlingen van groep 3 
worden om 08.20 uur in de Timp 
verwacht.  
 
Aanwezigheid 
Juf Chantal: maandag, dinsdag en 
donderdag. 
Juf Tanja: woensdag, donderdag 
en vrijdag. 
Juf Abigail: maandag, dinsdag en 
woensdag.  
 

Dit zullen we ook op het 
whiteboard bij de ingang 
noteren.  
 
Groep 4-5-6 “De prachtige 
pauwen”. 
Wij zijn het schooljaar weer 
gezellig gestart in groep 4-5-6. 
Maandag hebben we natuurlijk 
de vakantieverhalen gedeeld en 
was het even wennen een 
nieuwe juf en een nieuwe 
meester. Maar we weten het 
zeker, het gaat helemaal 
goedkomen! 
We hebben ook een nieuwe 
groepsnaam gekozen: “De 
prachtige pauwen”. 
 
Groep 7-8 “De Coole Cobra’s” 
Wij zijn het schooljaar weer 
gezellig gestart in groep 7/8. 
Maandag hebben we natuurlijk 
de vakantieverhalen gedeeld en 
gelukkig heeft eigenlijk iedereen 
een fijne vakantie gehad. 
Ook hebben we een nieuwe 
groepsnaam gekozen: “De Coole 
Cobra’s”.  
 
==================== 
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 
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