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Nieuwsbrief Maria 
in Campisschool 

 
Nummer 1 

 
31 augustus 2017 

 

Wat staat er o.a. in deze 
nieuwsbrief: 

 opening schooljaar 

 gymnastiekrooster 

 traktaties en fruit  

 schooltijden 

 kijkmiddag 

 omgekeerde 
oudergesprekken 

 wijkfeest  

 leerlingenraad 
verkiezing 

 
 
Activiteitenoverzicht: 
4 sept  opening schooljaar 
14 sept  leerlingenraad verkiezing 
19 sept kijkmiddag 
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 nieuw schooljaar 
Maandag 4 september zullen de 
deuren van de Maria in 
Campisschool weer open gaan. We 
hopen iedereen weer gezond en wel 
te kunnen begroeten. 

 
Gymnastiekrooster 
De dinsdag zal er voor alle groepen 
een "spel les" zijn met het accent op 
het omgaan met elkaar, regels en 
afspraken. Dit kan in de gymzaal of 
bij mooi weer ook gewoon buiten. 
 
13:00 -13:45 uur; groep 4-5-6  
meester Ronald  
13:45-14:30 uur; groep 7-8  
juf Marieke 

Op  vrijdag zullen de 
gymnastieklessen gegeven worden 
door juf Joyce. 

8:30 - 9:30 uur; groep 3-4-5 De 
kinderen starten bij de gymzaal. De 
zaal is open om 8:20 uur. 
9:30 - 10:30 uur; groep 6-7-8 

Dit betekent dat meester Ronald dan 
tot 9:15 uur groep 6-7-8 heeft en 
dan naar de gym loopt en groep 3-4-
5 weer mee terug neemt. 

Fruit en traktaties 
Een verjaardag is absoluut een 
feestje en bij een feestje mag een 
traktatie. We willen wel met elkaar 
gezonde traktaties stimuleren. Eén 
snoepje of iets lekkers mag gerust, 
maar geen zakjes vol snoep. Op de 
tafel in de hal ligt een mooie map, 
gemaakt door ouders, met heerlijke 
en gezonde traktaties.  
Ook als snack voor de pauzes vragen 
we u brood, fruit of groente mee te 
geven. Bv eierkoek, ontbijtkoek. 
Ook dit jaar zullen we ons als school 
weer inschrijven voor het EU 
schoolfruitproject en we hopen dat 
we weer mee mogen doen.  
 
Op tijd komen  
Het zal voor iedereen echt even 
weer wennen zijn. Daarom nog even 
de afspraken over het op tijd komen 
op een rijtje; 

· Om 8.20 uur gaat de eerste bel en 
mogen alle leerlingen naar binnen. 
· Om 8.28 uur gaat de tweede bel en 
gaan de lessen beginnen. 
· Voor een korte mededelingen kan 
de leerkracht u te woord staan om 
8.20 uur. Heeft u echter meer tijd 
nodig, dan kan er een afspraak 
gemaakt worden voor een ander 
tijdstip. 
· Wilt u er voor zorgen dat uw 
kind(eren) op tijd op school zijn?  
 
Leerlingen die stelselmatig te laat 
komen, melden wij bij de 
leerplichtambtenaar. Wij hanteren 
hierbij de volgende stappen: 
Stap 1: Indien een leerling driemaal 
te laat is volgt een gesprek met de 
leerling, ouder en directeur om te 
kijken hoe herhaling voorkomen kan 
worden. 
Stap 2: Indien een leerling zesmaal 
te laat is volgt een melding bij de 
leerplichtambtenaar. 
 
Kijkmiddag 
Op dinsdagmiddag 19 september zal 
van 14:00 tot 14:30 uur de 
kijkmiddag zijn. Kinderen kunnen de 
boeken en schriften van hun nieuwe 
klas aan ouders of opa’s en oma’s 
laten zien. Dus vast noteren!! 
 
Omgekeerde oudergesprekken 
Als team vinden we het belangrijk al 
vroeg in het jaar een gesprek met 
alle  ouders en kinderen te hebben.  
We noemen dit omgekeerde 
oudergesprekken. “Omgekeerd” 
omdat wij van u als ouder graag 
dingen willen weten over uw 
kind(eren).  
Over de inhoud van de gesprekken 
zullen we u nog  meer informeren. 
De gesprekken bij meerdere 
kinderen ( dus met broertjes en 
zusjes zullen worden gepland op 
maandag 2 oktober en dinsdag 3 
oktober 
 
Gouden weken 
Dinsdag hebben we als team een 
presentatie gehad van de 
orthopedagoog en de 
gedragsspecialist van Primenius over 
de gouden weken. 
De eerste weken van het schooljaar 
zijn bepalend voor het creëren van 
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een fijne sfeer in de groep. 
Leerlingen verkennen elkaar, de 
leerkracht en de regels en ook het 
groepsvormingsproces begint na een 
vakantie weer helemaal opnieuw. De 
leerkracht speelt in deze fase een 
belangrijke rol. Hoe maak je nu 
samen met kinderen een goede start 
van het schooljaar? En hoe stimuleer 
je een positieve groepsvorming waar 
je een jaar lang plezier van hebt? 
 
We vinden het als team belangrijk 
dat u als ouder ook op de hoogte 
bent waar we als school aan werken. 
 
https://www.leraar24.nl/de-gouden-
weken 
 
 
 
 
 
==================== 
 
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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