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Nieuwsbrief Maria in 

Campisschool 

Nummer 8 

Datum: 18 oktober 2017 

Wat staat er o.a. in deze 

nieuwsbrief: 

 Verslag koffie-uurtje 

 Verslag leerlingenraad 

 Schoolaanhanger 

 PR groep MIC 

 Toch een kerstmarkt ? 

Activiteitenoverzicht: 
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  
2 nov       Schoolfotograaf   
15 nov     Oplevering        
                 Schoolaanhanger 
8 nov       Lampionnen         
                 Knutselochtend 
9 nov       Lampionnen avond        
                18:00 tot 19:00 uur 
 
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 
Week na de herfstvakantie 

afwezig. 

 

Vanuit het team: 

Verslag koffie-uurtje 
Het eerste koffie uurtje was 
weer geslaagd. We hebben 
ontdekt dat dit tijdstip toch 
handiger lijkt, alleen zullen we 
de volgende keer toch echt 
een uur de tijd nemen. 
13:30 -14:30 uur. 
Besproken punten;  

- omgekeerde 
oudergesprek ( 
tijdsdruk, inplannen, 
verdeling van de tijd 
met en zonder kind) 

- PR voor de school.  
 
Verslag leerlingenraad 
Maandagochtend is de eerste 
leerlingenraad vergadering 
geweest. Het was even 
wennen, maar we hebben 
gesproken over de klasse box, 
de omgekeerde ouder 
gesprekken en de PR van de 
school. 
De volgende vergadering zal 
verslaglegging door de 
leerlingen zelf gebeuren. 
 
Schoolaanhanger 
Op 15 nov om 11:30 uur zal 
onze schoolaanhanger 
geleverd worden. Dit is een 
mooie, gesloten aanhanger die 
voor gebruik van school, 
ouders en buurtbewoners 
tegen een kleine vergoeding  
beschikbaar zal worden 
gesteld. Meer informatie volgt 
na de herfstvakantie. 
 
PR groep Maria in 
Campisschool 
Om aan de naamsbekendheid 
van de school te werken is er 
een Pr groep opgezet. Wouter 
( vader Robyn en Mika) en 
Janneke ( moeder Aliene en 
Jerno) denken mee hoe we dit 

op de juiste manier kunnen 
vormgeven. Wanneer nog 
meer ouders willen 
meedenken horen we dit heel 
graag. Ook mooie ideeën voor 
de PR graag met ons delen.  
 
Toch een Kerstmarkt? 
Vanwege het grote succes 
vorige schooljaar kijken we of 
we ook dit jaar weer een 
kerstmarkt kunnen 
organiseren. We hebben dan 
absoluut hulp van ouders 
nodig, dus daarom alvast nu de 
vraag wie zou ons willen en 
kunnen helpen. Afhankelijk 
van de geboden hulp zal de 
markt doorgang vinden.  
Samen staan we sterk !! 
Op de bar in de keuken ligt een 
lijst waarop u  zich kunt 
opgeven en wat u zou willen 
doen bv eten maken voor de 
verkoop, kaartjes maken, 
meehelpen met aankleding, 
helpen met flyers rondbrengen. 
enz..  
We zullen dan in plaats van de 
kerst viering op een avond een 
kerst lunch met de kinderen 
doen. 
Wordt dus vervolgd. 
 
Flyers verspreiden 
Wie wil ons helpen flyers van 
de Maria in Campisschool te 
verspreiden? 
 
Afwezigheid juf Christa 
De week na de herfstvakantie 
zal Christa afwezig zijn. Juf 
Wendy is bij bijzonderheden 
bereikbaar.  
 
Ouderbijdrage 
De week na de herfstvakantie 
kinderen krijgen de brief over 
de ouderbijdrage mee naar 
huis. 
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De week na de herfstvakantie  

Vanuit de groepen: 

Groep 1-2-3 “De Zoevende 

Zebra” 

Vandaag is meester Bert van de 

bibliotheek bij ons op bezoek 

geweest om samen met ons het 

prentenboek 'Wat het 

lieveheersbeestje hoorde' uit te 

spelen.  De zoevende zebra's 

vinden het superleuk om toneel 

te spelen en daarom ging het heel 

erg goed! We mochten alle dieren 

van de boerderij nadoen, de 

boeven zijn die de prijskoe wilden 

stelen en natuurlijk de held van 

het verhaal: het 

lieveheersbeestje. De juf mocht 

de politiepet op en alle boeven 

achter de tralies zetten. We 

hebben een hele leuke middag 

gehad! 

Donderdag gaan we lekkere 

heksen groentensoep maken in 

de klas en daarvoor mogen de 

kinderen groentes meenemen. 

Dat wordt smullen! 

De leerlingen van groep 3 zijn 

druk bezig in kern 2 van veilig 

leren lezen. Inmiddels kennen we 

ook de letters t-ee-n. Om goed te 

leren lezen is het belangrijk om 

dit dagelijks te oefenen. Voor de 

vakantie krijgen alle leerlingen 

vandaag een herfstvakantie-lees-

pad mee naar huis om te lezen. 

Voor de papa’s en mama’s zit er 

een uitleg bij.  

Tijdens het rekenen zijn we 

inmiddels begonnen met de 

eerste leergesprekken. Het doel 

‘Ik kan de cijfers van 0 t/m 9 

schrijven’ uit de methode M4th 

staat hierbij centraal.  

Ook is het rekenrek 

geïntroduceerd en blijven we de 

verliefde harten herhalen.  

Groep 4-5-6 “De prachtige 

pauwen”. 

Voor een onderdeel van onze 
stagiaire is er een video van 
een gegeven les nodig bij 
groep 4/5/6. Dit is belangrijk 
voor de persoonlijke 
ontwikkeling van deze stagiair. 
De video wordt van achter uit 
de klas gemaakt en de 
kinderen zullen niet direct in 
beeld verschijnen.  
De video zal alleen vertoond 
aan de docenten van de PABO 
waar deze stagiair studeert.  
Wanneer u geen toestemming 
geeft voor deze opnames kunt 
u dit uiterlijk tot 
maandagochtend 30 okt bij de  
leerkracht aangeven. 
 
Blup de goudvis heeft in de 
komende herfstvakantie 
onderdak nodig, wie van de 
ouders wil Blup gedurende 
deze week ‘adopteren’? 
 

Groep 7-8 “De Coole Cobra’s” 

E-waste race 

Wat heeft iedereen super goed 

zijn best gedaan met het 

inzamelen van oude spullen! Wij 

zijn ongelooflijk trots op deze 

prestatie! We zijn op de derde 

plek geëindigd van 10 scholen! 

 

Toetsen:  

Woensdag 18 oktober toets 

Engels 

Donderdag 19 oktober toets 

Topo. 

Donderdag 2 november toets 

Aardrijkskunde 

Wij wensen iedereen een hele 

fijne vakantie! 

 

 

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

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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