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Nummer 02– 04 september 2017

Agenda september
Kennismakingsgesprekken

IPC International Primary Curriculum

5 september

15.50 – 18.00

van de MR

7 september

18 .00 – 20.00

Buitenschoolse activiteiten
Tegemoetkoming kosten schoolreisje

Let op
Prinsjesdag 19 september staat in de kalender.
Alleen de Haagse scholen zijn dicht, de kinderen die in Rijswijk
op school zitten hebben geen vrij.

IPC International Primary Curriculum
Op maandag 28 augustus is in alle groepen de pilot IPC gestart, hierover heeft u al nieuwsbrieven
ontvangen van de groep(en) van uw kind(eren). Leuk voor u als ouders(s)/ verzorger(s) om te weten dat
alle groepen aan hun eigen thema’s werken.
In de kleutergroepen werken de kinderen met de leerkrachten aan het thema: Aan tafel
In de groep 3 4n 4 werken ze aan het thema: We zijn wat we eten
In de groep 4/5, 5 en 6 werken ze aan het thema: Luchthavens
En in de groepen 6/7, 7 en 8 werken ze aan het thema: Nederland Waterland
Er zijn in de verschillende groepen leuke activiteiten georganiseerd om de kinderen te prikkelen en te
enthousiasmeren voor het thema. Van verschillende ouders heb ik al gehoord dat de kinderen met
allerlei verhalen thuis komen en al van alles willen opzoeken. Dinsdagmiddag 10 oktober tussen 13.30
uur en 15.30 uur worden de thema’s feestelijk afgesloten en u bent als ouders/verzorgers van harte
welkom, u ontvangt hierover nog nieuws uit de groepen. Zorg dat u erbij kunt zijn en noteer de datum
alvast in uw agenda!!!
Van de MR
Met het nieuwe schooljaar is ook een deels vernieuwde MR gestart, met Karin Blom als herkozen teamlid
een nieuw lid van de oudergeleding, Marjolein Bucher en de nieuwe directeur Frédy Beekkerk als
vertegenwoordiger van het schoolbestuur. De vergaderdata voor het nieuwe schooljaar zijn vastgesteld
en thema’s benoemd die, naast de reguliere MR zaken zoals het schoolplan, begroting en dergelijke aan
de orde zullen komen. Schooltijden is een belangrijk onderwerp voor dit jaar, evenals
leerlingenaantallen. Om deze onderwerpen te volgen kunt u de notulen op de website van de
Mariaschool lezen onder het kopje MR.
Verder doen wij een beroep op ouders voor een tweetal onderwerpen. Wie heeft er zin om een keer te
brainstormen hoe we de Mariaschool weer wat meer zichtbaar kunnen maken? U kunt u hiervoor

aanmelden middels het volgende emailadres. MR@mariaschoolrijswijk.nl. We willen graag in het najaar
een keer een uurtje met elkaar hiervoor gaan zitten.
Ook is de school op zoek naar leuke ideeën om het schoolplein te vernieuwen. De porto-cabin, die nu
op het schoolplein staat, zal per 1 oktober 2018 weggehaald worden. Hierdoor wordt het schoolplein
weer een stuk groter en kunnen we het schoolplein opknappen en herinrichten. Leuke ideeën van
ouders en kinderen zijn van harte welkom! U kunt uw ideeën wederom zenden aan
MR@mariaschoolrijswijk.nl of uw kind deze laten vertellen aan de juf / meester in de klas. We horen het
graag!
Nou, dit is het voor nu,
Namens de MR,
Hartelijke groet, Joanne Piket
Buitenschoolse activiteiten
Binnenkort ontvangt u van Alwin Uding in een aparte digiDUIF nieuws over de buitenschoolse
activiteiten.
Tegemoetkoming kosten schoolreisje
Vanaf 1 september a.s. kunnen Rijswijkse gezinnen met een laag inkomen een tegemoetkoming
aanvragen in de kosten voor de schoolreis.
De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt eenmalig per schooljaar:

-

de daadwerkelijke kosten tot maximaal € 50 voor de schoolreis op de
basisschool (hieronder valt ook het kamp in groep 8)

De gemeente vindt het belangrijk dat alle kinderen, ongeacht de hoogte van het inkomen van de ouders,
mee kunnen op schoolreis. De bedragen van de tegemoetkoming voor de schoolreis dekken voor een
groot deel de kosten. U kunt in de bijlage een formulier vinden.

