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Studiedag 

Op dinsdag 3 april heeft het team van de Mariaschool een studiedag en zijn de kinderen vrij. In de 

ochtend gaan wij verder met de teamtraining voor IPC.  

In de middag gaan wij verder aan de slag met de training “werken zonder groepsplan” hier heb ik u in 

een vorige INFO al wat meer over verteld. 

 

Vastenactie  stichting zeldzame ziekten fonds 

 

 

 

 

Zoals u inmiddels van ons gewend bent, zetten de leerlingen van de 

Mariaschool zich ieder jaar tijdens de vastenactie in voor een goed 

doel.  

Het goede doel voor de vasten actie is Stichting Zeldzame Ziekten 

Fonds.  Als u meer wilt lezen over deze stichting kunt deze link 

gebruiken: http://www.zzf.nl/ 

 

Ouders met gezonde kinderen hebben duizend wensen. Papa’s en 

mama’s met een kind dat een zeldzame ziekte heeft, hebben er nog 

maar één. 

 

Ouderraad: Ouderbijdrage, hulp gezocht, Algemene leden vergadering 

 

Ouderbijdrage 

Op de Mariaschool worden veel activiteiten gevierd/gedaan. Denk hierbij aan Sinterklaas, Kerstmis, 

Carnaval, Pasen, de sportdag, Koningsdag en het jaarlijkse schoolreisje. 

 

Deze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door de Ouderraad, echter de Ouderraad heeft hier 

wel voldoende budget voor nodig. Dit budget komt tot stand door de vrijwillige ouderbijdrage van 

€ 47,50 per kind. 
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Agenda Maart 

 

 6 maart              Cito gesprekken ouders groep 3 t/m 7 

 8 maart              Cito gesprekken ouders groep 3 t/m 7 

25 maart             Start zomertijd 

29 maart             Paasviering in de kerk 13.30 uur 

30 maart             Goede vrijdag de school is dicht 

 2 april                 2e Paasdag de school is dicht 

 3 april                 Studiedag team de kinderen zijn vrij     

 

http://www.zzf.nl/


We willen u vragen, als u nog niet betaald hebt, dit graag vóór 30 april 2018 alsnog over te maken op 

IBAN NL89 INGB 000 20 746 06 t.n.v. oudervereniging Mariaschool Rijswijk.  

Wanneer wij uw bijdrage uiterlijk 30 april 2018 niet hebben ontvangen zal uw kind niet mee op 

schoolreis kunnen. Hij of zij wordt dan op school verwacht aangezien het een reguliere schooldag is. Uw 

kind wordt opgevangen door een achterblijvende leraar.  

Wij hopen uiteraard dat alle kinderen gezellig mee kunnen op schoolreis! 

 

Indien u als ouder/verzorger niet in staat bent om de ouderbijdrage te betalen kunt u dit kenbaar maken 

aan de directie zodat er een betalingsregeling getroffen kan worden. Mocht u in Den Haag wonen en in 

het bezit zijn van een ooievaarspas, dan kunt u deze op school laten scannen, zodat de Gemeente Den 

Haag de ouderbijdrage betaald. Per 1 september is er voor inwoners van Rijswijk met een laag inkomen 

ook een tegemoetkoming in de kosten. Zie hiervoor het digiDUIF bericht van 4 september 2017 waar 

een aanvraagformulier is bijgesloten. 

 

Mocht u de ouderbijdrage reeds voldaan hebben, dan danken wij u hartelijk en kunt u dit bericht als niet 

verzonden beschouwen. 

 

Gezocht: Ouderraadsleden met hart voor de school 

De Ouderraad heeft altijd plek voor nieuwe leden. Wij hebben uw hulp hard nodig! 

 

Wat houdt het werk van de Ouderraad in?  

Heel in het kort: het mede organiseren van allerlei activiteiten op school, zoals onder meer het 

Sinterklaasfeest, de Kerstviering, de avondvierdaagse en het jaarlijkse schoolreisje. Vergaderen hoort er 

ook bij: we komen met de Ouderraad gemiddeld zes keer per schooljaar bij elkaar.  

 

Wie zoeken wij?  

Wij zoeken nieuwe enthousiaste ouderraadleden die graag willen helpen met het mede organiseren van 

diverse activiteiten op school. Welke activiteiten je mee helpt organiseren, spreken we met elkaar af. 

Uiteraard afhankelijk van ieders beschikbare tijd. 

 

Ben je geïnteresseerd om jouw bijdrage te leveren aan de Ouderraad? Of wil je meer informatie? 

Reageer dan via e-mail ouderraad@mariaschoolrijswijk.nl  

 

Algemene Leden vergadering 

In de Algemene Leden vergadering van 24 oktober 2017 is 

met instemming van een aantal aanwezige ouders 

besloten om de ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-

2019 met € 2,50 te verhogen. De Ouderbijdrage komt dan 

op een bedrag van € 50,- per kind. 

  

De reden hiervoor is dat de activiteiten steeds duurder 

worden en de schoolbijdrage de afgelopen jaren nauwelijks is verhoogd. 

 

Schoolregels  

Wij besteden in de groep extra aandacht aan de schoolregels: 

 Je bent voor mij een held, als je niet meer pest of scheldt.  

 Als iemand tegen je praat, luister dan waar het over gaat. 

 We zullen goed voor elkaar en onze spullen zorgen. 

 Doe altijd wat je hebt beloofd, zodat een ander je gelooft. 

 Gewoon jezelf kunnen zijn, dat is pas fijn. 

 Bedenk je eerst goed, voordat je iets zegt of doet. 

 

mailto:ouderraad@mariaschoolrijswijk.nl


Verder letten wij extra op het rustig naar binnen komen en op een veilige manier gebruik maken van de 

trappen. Kinderen die de school binnen rennen zullen in de aula worden gezet en mogen pas na de 1e 

bel verder lopen naar hun groep. 

 

 

Schoolpleinen bezoek met de leerlingenraad  

Het was interessant om diverse schoolpleinen te bezoeken met de gehele leerlingenraad. We gingen er 

heen om ideeën te verzamelen voor ons schoolplein. Want wij willen ook wel bijv. glijbanen of een 

voetbalkooi voor de jongens van de school die het leuk vinden om te voetballen. Extra schommel of ook 

nog een boomhut voor de avonturiers. Dat zou ook wel leuk zijn om te hebben. Dat iedereen positief 

over het schoolplein kan denken. Net als wij willen wij de school beter maken. Voor iedereen. Om een 

leuke tijd te beleven op de komende 8 jaar voor iedere kleuter. En dat ze later kunnen zeggen op de 

middelbare school “Ik heb een leuke tijd gehad op de basisschool.  

We zagen op de scholen waar we zijn geweest niet leuke dingen en wel leuke dingen. Op de snijder 

school zagen we boomstronken en houtsnippers op de grond. Dat zouden wij misschien ook wel willen. 

Bij die anderen school was het meer steen dan bomen of natuur. Maar ze hadden wel een boom om in 

te klimmen, een schommelmand en een klimrek. Ze hadden tafel voor tafeltennis. Het was leuk om te 

kijken naar andere schoolpleinen. Na de bezoekjes hebben we nagedacht en nagepraat, de resultaten 

hangen in de aula. 

Groeten van de leerlingenraad        

   

   

De komende twee weken gaan we in alle groepen aan het IPC thema werken over buiten spelen en het 

plein. Ik wil graag langs deze weg ouders vragen die actief mee willen denken en werken aan het nieuwe 

schoolplein, mensen die kunnen helpen met het aanvragen van subsidies en andere zaken. Wilt u 

helpen? Meld u aan bij Frédy Beekkerk van Ruth 


