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Informatieavonden 
Dank voor uw belangstelling op de infoavonden! 
Naar aanleiding van uw vragen daar hebben wij 
in het team een paar zaken besproken: 

 Afwezigheid kinderen: Graag uw kind telefonisch 
ziek/afwezig melden tussen 8.00 en 08.15 uur. Is 
uw kind niet op school na 8:30, dan bellen wij u 
vóór 9.00 uur op. 

 Huiswerk: Wij geven geen leer-huiswerk op voor 
de maandag. Eerste proefwerk van de week kan 
dus pas op een dinsdag zijn. 

 Uitleg CITO-uitdraai: in sommige groepen vragen 
ouders om een uitleg van de uitdraai van CITO die 
u vorige week heeft gekregen. Per groep zal er na 
schooltijd een moment worden geprikt om 
ouders die daar behoefte aan hebben uitleg te 
geven. 

 Zelfstandigheid leerlingen: om de kinderen 
zelfstandig te maken is het de bedoeling dat 
kinderen vanaf groep 5 alléén, zonder ouders, de 
trap op komen. 

 Inzien van werk: Om ouders van de hogere 
groepen toch de gelegenheid te geven het werk 
en het lokaal van de kinderen te bekijken, gaan 
wij 5 x per jaar een inloopochtend organiseren. U 
kunt dan vanaf 8.20 uur samen met uw kind het 
werk inzien. Om 8.50 uur gaan wij dan beginnen 
met lesgeven. Data komen in de jaarkalender op 
de website. De eerste keer is vrijdag 13 oktober. 

 
Google kalender Mariaschool 
U bent gewend aan het begin van het jaar een 
kalender in druk te ontvangen. Deze is in de 
maak, eind volgende week zou hij klaar moeten 
zijn. 

Maar…. in 2017 zijn 
er ook digitale 
mogelijkheden. We 
hebben nu alle 
activiteiten in een 
google-agenda gezet. 
Deze staat op de 
website. U kunt dus 
daar al het hele 
schooljaar bekijken. 
Als u wilt kunt u ook 
items van die 
kalender in uw eigen 

google agenda invoegen. Het huiswerk van 
groep 5-6-7-8 kunnen de kinderen zelf nazien op 
de groepspagina op de website. 

Afscheid Carla Went 
Maandag 2 oktober zullen wij 
officieel afscheid nemen van 
Carla. 
U bent vanaf 14.15 uur van 
harte welkom om het afscheid 
door de kinderen mee te 
beleven. Vanaf 14.45 uur is er 
voor ouders de gelegenheid 
Carla de hand te schudden. 
 
 
 

Was 
Wie van de ouders wil (tegen 
onkostenvergoeding) de school-
was voor ons verzorgen? 
(handdoeken en vaatdoekjes) 
Graag even melden bij Marian 
Timmermans. 

 
 
 
Parro-app: 
Al 80% van de ouders heeft de 
Parro app gedownload! Dat 
betekent dat wij vanaf komende 
week de app gaan gebruiken! 
Per groep zijn er nog 2 of 3 
ouders die de app niet hebben 
geactiveerd. U krijgt weer een 
mail met een code om in te 
loggen, of de leerkracht spreekt u even aan.  
Ook het team heeft de app gedownload en van 
Anouk uitleg gehad hoe de app werkt! 
- Graag de –gratis- Parro app downloaden in de 

apple store of in google play. Voor de 
computer: ga naar https://talk.parro.com. 

 
 
En verder: kijk op www.mariaschoolzandvoort.nl 
voor nieuwtjes uit de groepen! 
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 WEcycle (leerlingenraad en juf Marjon) 

Vanaf maandag 18 september gaan we met alle 
kinderen - en ook met uw hulp-  kleine elektrische 
apparaten inzamelen. Dat zijn apparaten 
voorzien van een stekker of een batterij. (Zo klein 
dat ze in een tas passen…).  
Zo dragen we een stukje bij aan een beter milieu, 
helpen we om spullen te recyclen én kunnen we 
ook nog een digitale camera voor school 
verdienen als we 75 of meer apparaten bij elkaar 
verzamelen. 
 
Dit is een initiatief van de leerlingen van de 
leerlingenraad 2016-2017. 
Als u thuis een niet werkend klein elektrisch 
apparaat heeft of een klein apparaat dat 
ongebruikt in de hoek van een kast of schuur ligt, 
dan nemen wij het graag in ontvangst. 
In de gang boven én beneden staat een stevige 
doos waar het apparaat in mag! 
 
Wie helpt ons aan 75 elektrische apparaten?? 
 

 
 
 
Staking 5 oktober, school gesloten 
Zoals u ongetwijfeld in het nieuws heeft 
gehoord gaan de leerkachten van het 
basisonderwijs landelijk op 5 oktober staken. 
Het bestuur van onze Stichting Jongleren 
ondersteunt deze actie. Zij onderschrijven het 
feit dat de werkdruk te hoog is en de 
achterstand in salaris van leerkrachten in het 
basisonderwijs te groot vergeleken met 
beroepen met een vergelijkbare opleiding en 
verantwoordelijkheid. Daardoor willen steeds 
minder mensen in het onderwijs werken. Het 
personeel van de Mariaschool doet aan de 
actie mee.  
Mocht opvang voor uw kinderen een probleem 
zijn, dan kunt u -weliswaar tegen betaling- 
opvang inhuren bij Ducky Duck of De Boomhut. 
 

Scool on wheels (Sofie en Solange gr. 7). 
scool on wheels was op donderdag 14 september. 
Gisteren was scool on wheels. We hadden er heel 
veel plezier in. Er waren rolstoelen en daarin deden 
we wedstrijdjes zoals: race, estafettes en 
basketbal.  
Er waren ook mensen die vertelden waarom ze in 
een rolstoel zitten. En ze vertelden wat ze voor 
ziekte hadden en een was geboren met een ziekte 
die ervoor zorgde dat zijn benen waren verlamd. En 
de andere man had toen hij 40 was MS gekregen. 
Hij heeft twee dochters. De vrouw had iets met haar 
voeten ze kon geen meisjes schoenen aan want ze 
struikelden de hele tijd en viel. Daarom zit zij ook in 
een rolstoel maar kan nog wel een  beetje lopen. 
De twee mannen zaten in een elektrische rolstoel 
en een vrouw zat in een normale rolstoel. Iedereen 
had wel een vraag. Vraag 1 was: Hoe veel 
handicaps zijn er? Antwoord: Er zijn wel duizenden 
handicaps. Vraag 2 was: Waarom waren u tanden 
er uit bij de meneer met twee verlamde benen. Het 
antwoord was: door de medicijnen. En de twee 
mannen hebben 24 uur per dag hulp nodig. Met 
bijvoorbeeld: naar de wc gaan en naar bed gaan.  
Het basketbal was best moeilijk. Maar er was 
gelukkig een iemand die toch scoorde. En dat was: 
Luca!! Door Kuba had hij gescoord. Want Kuba 
passte de bal naar Luca. Met de race had groep 1 
twee keer gewonnen dat waren: Noel, Julia, Duco, 
Koen en ik [ Sofie ].  En groep 3 had een keer 
gewonnen en dat waren: Lisa, Jammie, Frenky, 
Niels en ik [Solange]. 
 

 
 
 

 
 

 

 


