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Nieuwsbrief Maria in 

Campisschool 

Nummer 7 

Datum: 11 oktober 2017 

Wat staat er o.a. in deze 

nieuwsbrief: 

 Studiedag team 

 Eu-fruit 

 Social schools 

 Schoolkalender  

 Gym op vrijdag  
 

Activiteitenoverzicht: 

12 okt  herfstactie Slingeborgh 
              gr 4-5-6 
12 okt  Leerlingenraad  
13 okt  gr7/8 Workshop KBW 

Grrriezelgilde 
16 okt  koffie uurtje PR  en 

communicatie 13:45-
14:30 uur 

17 okt Project ‘Wat het  
lieveheersbeestje 
hoorde’. Gr  1/2 

23 t/m 29 okt  Herfstvakantie 
30 okt t/m 3 nov

 versturen inlog ouders 
social schools  

 
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 

en donderdag 

 Vanuit het team: 

Studiedag team 
Afgelopen woensdag hebben 
we tijdens de studiedag het 
gepersonaliseerd onderwijs 
besproken; wat heeft ieder 
individueel kind nodig. Hoe 
kijken we naar elk kind. 
Onderstaand nog een link naar 
een filmpje dat hierbij gebruikt 
werd. 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=dqTTojTija8  
Bovendien hebben we de 
omgekeerde oudergesprekken 
besproken. Deze 
oudergesprekken komen 
morgen terug in de 
leerlingenraad en maandag 
terug in het koffie uurtje. Tot 
slot hebben we geoefend met 
de nieuwe Social Schools app. 
Onderstaand nog informatie 
over deze app. 
Het was een waardevolle dag. 
 
Social schools 
In de eerste week na de 
herfstvakantie zullen alle 
ouders een uitnodiging /inlog 
ontvangen voor Social Schools. 
Social Schools is een app ( via 
app store)om de 
communicatie gemakkelijker 
en sneller te laten verlopen.  
In Social Schools informeren 
we ouders gemakkelijk en snel 
over opkomende 
evenementen en 
nieuwtjes. Organiseren we 
sportdagen, schoolreisjes en 
excursies met intekenlijsten. In 
de toekomst plannen we 
oudergesprekken met 
de gesprekken planner. Alles 
omtrent communicatie op 
school- en groepsniveau wordt 
geregeld in Social Schools. 
Alles vindt plaats in 
een beveiligde afgesloten 

omgeving, waar alleen ouders 
van de school in kunnen. Van 
de herfstvakantie tot de 
kerstvakantie zullen we het 
middel vooral als 
communicatiemiddel 
gebruiken. Later komen de 
andere mogelijkheden erbij. 
 
Schoolkalender 
De afgelopen week kregen we 
het bericht dat de kalender, 
zoals we die een aantal jaren 
hebben gehad, enorm veel 
duurder is geworden. De kost 
prijs is maar liefst €5,00 per 
kalender geworden. Wij vinden 
dit teveel geld. Het is 
belangrijk dat het geld naar de 
kinderen en materialen gaat. 
Daarom heeft u gisteren als 
ouders allemaal een 
schooljaarplanner gekregen. 
Daarnaast een informatieblad 
met praktische informatie.  
Het schoolgids deel kunt u 
lezen op de website. We 
hopen dat u begrip heeft voor 
deze keuze. 
 
EU-schoolfruit 
Ook dit jaar mogen we weer 
meedoen aan het EU-
schoolfruit. Dit is een project 
waarbij de kinderen 3 dagen 
per week fruit/groente op 
school krijgen. De levering zal 
zijn vanaf week 46. De exacte 
dagen weten wij nog niet, 
omdat dit samenhangt met de 
leverdag. Zodra hierover 
duidelijkheid zullen we dat 
melden via de nieuwsbrief. 
 
Koffie uurtje 
Maandagmiddag is er weer 
een koffie uurtje van 13:45 tot 
14:30 uur. Thema’s zijn onder 
andere de nieuwe app voor 
ouders; social schools, de 
omgekeerde ouder 

http://www.mariaincampisschool.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8
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gesprekken, PR van de school. 
Iedereen die de Maria in 
Campisschool een warm hart 
toedraagt is welkom, dus ook 
ouders van peuters, opa’s en 
oma’s.  
 
Open-ochtend  
Woensdagochtend 18 okt is er 
van 10:30 tot 12:00 uur een 
speciale open ochtend. Naast 
de geplande open ochtenden 
staat de school altijd open om 
te komen kijken en de sfeer te 
voelen, dus kom gerust 
binnen!! 

 

Gym op vrijdag 
De laatste tijd komen de 
kinderen van groep 3/4/5 
steeds eerder in de sportzaal. 
Sommige kinderen zijn al om 
8.10 omgekleed en in de 
gymzaal. Juf Joyce heeft tijd 
nodig om de gym klaar te 
kunnen zetten. Daarom het 
vriendelijke, doch dringende 
verzoek om de kinderen niet 
voor 8.20 uur te brengen. De 
gymles start om 8.30 uur.  
 
Schoolplein 
We zijn al enige tijd bezig om 
te kijken op welke manier we 
het schoolplein kunnen 
vernieuwen.  
Er hangt bij de ingang een plan 
hoe het schoolplein eruit komt 
te zien. Voor het vernieuwen 
van het schoolplein is veel geld 
nodig.  
Voor de vakantie hebben wij 
bij veel fondsen een aanvraag 
ingediend. Helaas zijn er erg 
veel aanvragen afgewezen en 
zijn we op dit moment aan het 

onderzoeken wat haalbaar is 
om wel te realiseren.  
Het zal daarom nog even 
duren voordat we kunnen 
starten met de aanpak van het 
schoolplein.  
 

Vanuit de groepen: 

Groep 1-2-3 “De Zoevende 

Zebra” 

In de klas zijn we druk bezig 

met onze toverschool. We 

hebben al een griezelige, wijze 

winkel gemaakt, we hebben 

spinnenversjes geleerd, 

heksenliedjes gezongen, 

spinnensommen gemaakt en 

nog veel meer.  

Met het knutselen van de spin 

hebben we de poten geteld. 

Het zijn er wel 8. 4 aan de ene 

kant en 4 aan de andere kant. 

Hierna zijn we met groep 3 

verder gegaan met de 

tweelingsommen. Samen met 

de verliefde harten, die steeds 

weer terug komen, willen we 

hiermee een basis leggen om 

uiteindelijk (eind 3) de 

sommen t/m 10 volledig te 

automatiseren.  

Ook hebben de leerlingen van 

groep 3 intussen kern 1 van 

veilig leren lezen afgerond. Ze 

hebben een diploma mee naar 

huis gekregen. In kern 2 leren 

we de letters t, ee, n, b en oo. 

Dit doen we met de woorden 

teen, een, neus, buik en oog.  

Vrijdag 20 oktober gaan de 

kinderen van groep 3 niet naar 

gym. Zij gaan gezellig mee met 

groep ½ naar de bibliotheek.  

De kinderen komen dus om 

8.30 op school!!!! 

 

Groep 4-5-6 “De prachtige 

pauwen” 

Op donderdag 12 oktober gaan 

wij met de groep naar de 

Slingeborgh. Het vervoer is 

inmiddels geregeld.  

Ook hebben de leerlingen van 

groep 4/5/6 op donderdag 12 

oktober een toets topografie 

over de provincie Groningen. 

Spannend dus, maar de 

leerlingen hebben al goed 

geleerd. 

De leerlingen krijgen elke week 

een tafel om te leren, deze 

week is dat de tafel van 2. 

 

Groep 7-8 “De Coole Cobra’s” 

Nog één dag.. alleen morgen 
kan er nog ingeleverd 
worden!!! Er wordt nog steeds 
fanatiek verzameld door groep 
7/8. 
Heeft u nog oude mobieltjes, 
kabeltjes of andere apparaten? 
Ze kunnen nog 2 dagen 
ingeleverd worden! We 
hebben nog flink wat punten 
nodig om te kunnen winnen. 

http://www.mariaincampisschool.nl/
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=============== 

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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