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Gezinsviering op zondag 5 

november 

Wij nodigen jullie allemaal van 

harte uit voor de gezinsviering 

op zondag 5 november om 

10.00 uur in de Katholieke 

kerk, Maria 

Tenhemelopneming, Dr. 

Nassaulaan 3 in Assen. 

Het thema zal zijn: 'Blijf jezelf', 

en pastoor Tolboom gaat voor 

in deze viering. Tijdens de 

viering zullen er twee kinderen 

worden gedoopt. 

Wij hopen er met elkaar, jong 

en oud, een fijne viering van te 

maken.  

Iedereen is van harte welkom! 

 

Werkgroep Gezinsvieringen 

Social Schools 

Op maandag 6 november zal u 

een mail ontvangen met 

inloggegevens voor Social 

Schools. Wij willen jullie 

vragen om direct maandag te 

proberen in te loggen. Mocht 

het inloggen niet lukken dan 

kunt u dinsdag 7 november 

van 8.30 - 9.00 uur en van 

14.00 - 14.30 uur vragen 

stellen aan juf Wendy, samen 

zullen we dan kijken naar een 

oplossing.  

Vanaf die week zullen we dan 

ook geen nieuwsbrieven meer 

versturen op woensdag. De 

berichten van de groepen 

krijgt u direct en op zaterdag 

zal er een samenvatting en 

algemene zaken van de hele 

week naar de mail worden 

verstuurd.  

Aanhanger 

De school krijgt binnenkort 

een eigen aanhanger. Deze 

aanhanger kan geleend 

worden door ouders en 

buurtgenoten.  

De kosten voor de aanhanger 

zijn 1 dag € 12,50 en 2 dagen 

€20,00. Dit geld gaat ‘in de 

pot’ voor het nieuwe 

schoolplein.   

Er zal in verband met de 

verzekering een vooraf op 

school een huurovereenkomst 

moeten worden ingevuld en 

ondertekend. Er komt bij de 

directie een lijst te liggen 

waarop eventueel een datum 

gereserveerd kan worden.  

Nb schoolgebruik gaat 

uiteraard altijd voor.   

Lampionnen ochtend  

Op woensdag 8 november is 

het lampionnenochtend. 

U bent vanaf 10:30 uur van 

harte uitgenodigd om uw 

zoon/dochter te helpen met 

het knutselen en in elkaar 

zetten van de lampion.  Opa’s, 

Oma’s, ooms, tantes zijn 
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uiteraard ook welkom. Hoe 

meer zielen hoe meer vreugd! 

Wilt u uw zoon/dochter deze 

week een lampionnenstokje 

voorzien van naam en 

batterijen mee geven naar 

school? 

Verder zijn wij ook nog op zoek 

naar lege glazen potjes en 

lichtsnoertjes die wij mogen 

gebruiken om de school 

gezellig aan te kleden. 

Op donderdag 9 november van 

18:00 uur tot 19:00 uur is er 

een lichtjesavond op school. 

De school wordt mooi versierd 

en alle lampionnen worden 

tentoongesteld op een 

speciale route door de school. 

Komt u ze bewonderen onder 

het genot van een warm 

drankje? Iedereen is welkom; 

ouders/verzorgers, familie, 

buurtbewoners en 

kennissen.Na afloop krijgt u 

een kleine St. Maarten 

traktatie mee. Wij hopen op 

uw komst! 

 

Vanuit de groepen: 

Groep 1-2-3 “De Zoevende 

Zebra” 

"Zie je de kastanjes aan de 

bomen!" We zijn zingend 

gestart na de vakantie! We 

lezen in de klas het boek 

Ritseldans en Notentaart, 

spelen het boek uit in de 

huishoek, zingen herfstliedjes 

en maken een mooie 

herfsttafel. Pompom kreeg 

tenslotte nog een prachtig 

pakketje van de postbode: het 

was een sjaal die zijn oma had 

gebreid, want in de herfst 

wordt het steeds kouder 

buiten. Zo verandert onze klas 

langzamerhand in een 

herfstklas! 

De leerlingen van groep 3 

hebben tijdens de vakantie 

ijverig doorgelezen in hun 

huiswerkboekje. Dit was 

duidelijk te merken. Knap 

hoor. Deze week ronden we 

kern 2 af. Volgende week 

zullen we starten met kern 3. 

We leren dan de letters d-oe-

k-ij-z. 

Met het rekenen kennen we 

de verliefde harten al bijna uit 

het hoofd. Het oefenen van de 

getallen 0 t.m 10 op de 

getallenlijn gaat ook al heel erg 

goed. Volgende week oefenen 

we met de tweelingsommen.  

Groep 4-5-6 “De prachtige 

pauwen” 

Na een week herfstvakantie 

zijn we allemaal opgeladen en 

met frisse moed weer 

begonnen. Ook wel nodig want 

de drukke decembermaand 

staat immers al bijna weer 

voor de deur… 

De leerlingen zijn vlak voor de 

herfstvakantie ingedeeld in 

nieuwe groepjes, deze 

afwisseling vinden ze allemaal 

erg leuk. 

Donderdag 2 november is er 

een toets topografie over de 

provincie Drenthe.  

 

Groep 7-8 “De Coole 

Cobra’s” 

Wat fijn dat iedereen weer 

uitgerust op school was 

maandag! We hebben mooie 

vakantie verhalen 

uitgewisseld.  

Afspraken Gym 

Gisteren hebben we na de gym 

met elkaar afgesproken dat er 

in de kleedkamers niet meer 

gespoten wordt met 

deodorant. Het werd namelijk 

erg benauwd in de kleedkamer 

door alle verschillende luchtjes 

door elkaar. De kinderen 

mogen dit wel buiten doen of 

ze kunnen een deodorantroller 

meenemen. 

Toetsen/huiswerk 

Donderdag 2 november toets 
aardrijkskunde hoofdstuk 1. 

Het huiswerk van Slagwerk, 
Ajodact en het oefenboekje 
rekenen gaat deze week weer 
mee. 

Kijkt u af en toe even mee in 
de agenda en het leerwerk van 
uw zoon/dochter? We merken 
dat niet alle kinderen even 
goed leren voor de toetsen. Dit 
is uiteraard een leerproces. 
Een steuntje in de rug, hulp 
met overhoren of alleen even 
een herinnering dat er nog iets 
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moet gebeuren kan al een 
groot verschil maken. 

U kunt de cijfers die uw kind 
haalt op een toets terug 
vinden in parnasSys.  

 

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

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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