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Agenda november en december 

 

15 november             Oudergesprekken groep 1/2 

18 november             Sint in Nederland 

24 november             1e rapport mee 

28 november             Rapport gesprekken groep 3 t/m 7 

& 30 november          

 

5 december               Sint op school 

20 december             Kerstviering in de kerk 

21 december             Kerstdiner voor de kinderen  

                                   & drankje voor de ouders 

 

Handig om vast te noteren: 

29 januari                  Informatieavond voor ouders over IPC 

 

 

IPC 

Zoals u heeft kunnen lezen in de extra digiDUIF gaan wij IPC implementeren op school. Wij zijn enthousiast  

en vinden het een enorme uitdaging om IPC verder te gaan vormgeven. Om dit proces goed te laten 

verlopen zullen een aantal studiedagen met het team in het teken staan van de implementatie van IPC. 

De weken tot de kerstvakantie staan in het teken van het BREIN, de kinderen krijgen allerlei activiteiten en 

lessen aangeboden over de werking van het brein, zij gaan natuurlijk ook weer van alles zelf ontdekken. 

In de maandmemo van de groepen zult u meer informatie krijgen over wat er in de specifieke groepen 

gedaan wordt. Na deze weken over het brein zullen de meeste groepen zich richten op de feesten van 

Sint en Kerst. 

Op maandag 29 januari van 19.00 – 20.30 uur zal er een informatieavond voor ouders plaatsvinden. 

Deze avond wordt verzorgd door Philippe de kort, de trainer van het IPC. Hij zal u op de hoogte brengen 

over hoe IPC werkt en natuurlijk is er gelegenheid om allerlei te vragen stellen. Ik hoop dat u deze avond 

vast in agenda zet en dat u 29 januari aanwezig kunt zijn. 

Oudergesprekken 

Op woensdag 15 november, dinsdag 28 november en donderdag 30 november zijn er oudergesprekken 

gepland voor de groepen 1 t/m 7. Voor de ouders van groep 8 volgt binnenkort een uitnodiging voor de  

voorlopig adviesgesprekken VO. U zult ter zijner tijd een digiDUIF ontvangen waarin u geïnformeerd 

wordt over de gesprekstijden en de wijze van inschrijven voor een gesprek met de leerkracht van uw 

kind. 

 



Sint 

Zaterdag 18 november komt Sinterklaas weer in ons land. Een spannende en gezellige tijd breekt aan. Ook 

dit jaar zullen wij er op school een gezellig dag van maken en gelukkig komt Sint met zijn pieten ons weer 

bezoeken op  dinsdag 5 december. We vinden het gezellig als u er bij bent om zijn aankomst met ons op 

het plein te beleven en hem welkom te heten. Hopelijk tot dan!,  

 

 

Kerstviering         Kerstdiner       Drankje voor alle ouders 

Dit jaar vieren we Kerst in de kerk op woensdag 20 december van 9.00-9.30 uur. Donderdag 21 

december zullen we samen met de kinderen dineren op school van 17.45 tot 19.15 uur. Tijdens het 

kerstdiner willen wij u van harte uitnodigen voor een gaasje glühwein of chocomelk in de porto cabine en 

bij goed weer op het achterplein. 

Herinnering ouderbijdrage  

Elk jaar organiseert de ouderraad voor alle leerlingen van de Mariaschool veel activiteiten die buiten het 

reguliere onderwijsprogramma vallen. Denk hierbij aan: 
 het Sinterklaasfeest 
 het Kerstfeest  
 het Carnavalsfeest 
 een Paasactiviteit, zoals paaseieren zoeken 
 Excursies, zoals een bezoek aan een museum of voorstelling 
 Inkopen van drinken en lekkers voor de verschillende activiteiten 
 de schoolreis 

Om deze activiteiten te kunnen organiseren, vragen wij u om een ouderbijdrage. De bijdrage voor dit 

schooljaar is € 47,50 voor uw zoon/dochter. 
 
Aangezien wij al in volle gang zijn met het organiseren van zowel het Sinterklaas- als het Kerstfeest,  

ontvangen wij uw bijdrage graag zo spoedig mogelijk op ING-rekeningnummer 
NL89 INGB 0002 0746 06 (BIC INGBNL2A) t.n.v. Oudervereniging Mariaschool in Rijswijk. 
Wilt u hierbij de naam en groep van uw kind vermelden? 

 
Wij willen u erop wijzen dat het altijd mogelijk is om een betalingsregeling te treffen wanneer u hier 

behoefte aan heeft. U kunt dit met de directie van school overleggen of een mail sturen naar 

or.mariaschool@gmail.com. Wij zullen uiteraard discreet met uw gegevens omgaan. 

 
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. 

 

Net als afgelopen jaar hanteren wij een voorwaarde voor deelname aan de schoolreis op 26 juni 2018. 

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.  

 

mailto:or.mariaschool@gmail.com


Van de MR 

Er zijn inmiddels al weer een tweetal vergaderingen achter de rug. Belangrijke onderwerpen van deze 

vergaderingen zijn: het jaarplan 2017-2018, zichtbaarheid en imago van de school en onderwijstijden. 

Zoals eerder kenbaar gemaakt staat het onderwerp onderwijstijden dit jaar op de agenda. Dit omdat er 

een goede balans gevonden moet worden tussen voldoende onderwijstijd voor de leerlingen, voldoende 

tijd voor taakuren voor leerkrachten, goed aansluiten bij de vorm van onderwijs van de school, 

onderscheidend van scholen in de buurt en indien mogelijk rekening houden met de wensen van ouders. 

Een complex onderwerp dus. Juf Linsey werkt dit onderwerp uit, ter voorbereiding op besprekingen in de 

komende vergaderingen. Uiteraard wordt u als ouder t.z.t. betrokken bij dit onderwerp. Ook werd er 

uitgebreid gesproken over de positieve reacties van kinderen en ouders over de pilot IPC en de 

betrokkenheid van de wethouder van de gemeente Rijswijk. Inmiddels is bekend dat de school ook 

daadwerkelijk met IPC verder gaat. Een belangrijke stap in de ontwikkeling van de school, wat bijdraagt 

aan de kwaliteit van het onderwijs en zichtbaarheid en imago van de school. In de komende nieuwsbrief 

zullen we verder ingaan op dit onderwerp, in het bijzonder middels het project vernieuwing schoolplein 

wat opgestart gaat worden. Dank alvast aan de ouders die hier hun bijdrage aan willen leveren, jullie 

worden hiervoor t.z.t. benaderd.  

Hartelijke groet, namens de MR, 

Joanne Piket 

 


