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Fijn, wij gaan weer aan de slag! 

Studiemiddag IPC 

Privacywetgeving en foto’s delen 
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Gymrooster 

Kennismakingsgesprekken 

LET OP nieuwe schooltijden !! 

Vakanties en studiedagen 2019-2020 

Agenda augustus 

     

29 augustus      Studiedag teamvergadering en IPC  

30 augustus  Studiedag team 

 2 september    1e schooldag 

 9 september    opening IPC schoolbreed 

17 en 19 september    Kennismakingsgesprekken                                    

Groepen 3/4 t/m 7 en informatieavond 

 

Fijn, wij gaan weer aan de slag!  

 

 

 

 

Het team is er weer helemaal klaar voor om u en 

uw kinderen te ontvangen. De afgelopen week 

zijn wij aan de slag gegaan met de 

voorbereidingen en het inrichten van alle 

klaslokalen en andere ruimtes. Afgelopen 

donderdag hebben we onze eerste vergadering 

gehad en een studiemiddag IPC. Kortom wij zijn 

er echt klaar voor.  

 

Het team is zoals u weet helemaal compleet. Er 

zijn meerdere nieuwe gezichten in de school, 

deze hebben de kinderen al ontmoet op de 

uitwisseldag. 

 

Wij wensen uw kind/eren een fantastisch nieuw 

schooljaar. Dat zij maar mogen stralen door de 

energie van onze leerkrachten. 

 

Studiemiddag IPC 

 

 

Afgelopen donderdag heeft het team een studiemiddag gehad over IPC. Wij zijn 

begonnen met de voorbereidingen van de nieuwe Units, deze keer starten wij 

schoolbreed met de Unit over Gezondheid. De kinderen zullen weer uitgedaagd 

worden materialen te verzamelen en informatie te zoeken. Wij zullen deze Unit 
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schoolbreed openen met alle kinderen en ouders op maandag 9 september, direct 

om half negen. 

 

Wilt u ons helpen, heeft u informatieboeken, of werkt u zelf in de gezondheidszorg? Geef het aan bij de 

leerkrachten, wij willen graag uw kennis en informatie goed inzetten voor onze leergierige leerlingen.  

 

U heeft al eerder informatie gekregen over IPC. Mocht u nog wat willen nalezen over IPC dan kunt u terecht 

op de website  www.ipc-nederland.nl. 

 

Privacywetgeving en foto’s delen 

 

U weet dat vanaf 25 mei 2018 in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving van kracht. De school 

dient er voor te zorgen dat er zorgvuldig om gegaan wordt met de gegevens van u en uw kind. Er zijn 

inmiddels afspraken gemaakt met bedrijven die gegevens van leerlingen, ouders en personeel verwerken.  

Wij zullen u komende week vragen een formulier in te vullen waarin u aan kunt geven of uw kind(eren) op 

de foto mag/mogen en of wij deze foto’s mogen gebruiken voor bijvoorbeeld de kalender, website en 

groepsinformatie.  

 
Wij en veel ouders zouden het heel fijn vinden dat wij de foto’s van alle gezamenlijke momenten met u 

kunnen delen. Nu blijven de foto’s ergens op de computer staan omdat veel ouders aangeven dat foto’s 

niet gedeeld mogen worden. Als u aangeeft dat wij wel foto’s mogen delen in de beschermde omgeving 

van Social Schools, dan heeft u ook snel foto’s tot uw beschikking. U snapt dat het geen doen is voor de 

leerkrachten alle foto’s eerst uit te zoeken voordat deze worden gedeeld via Social Schools. 

 
Mochten wij mooie foto’s willen plaatsen op onze website, in een kalender van school o.i.d. dan zullen wij 

u en uw kind altijd persoonlijk benaderen om te vragen of u akkoord gaat. Er zullen dus geen foto’s zonder 

toestemming geplaatst worden op de site of een andere openbare bron. 

 

Veel ouders zitten met elkaar in een groepsapp van de groep. Het is, in het kader van de privacy, niet de 

bedoeling dat dit beeldmateriaal wordt gedeeld op de sociale media. Wij willen u vriendelijk, doch 

dringend vragen om voorzichtig om te gaan met het delen van beeldmateriaal van onze leerlingen.  

 

Jaarkalender 

 

Ieder gezin ontvangt komende week weer de jaarkalender van de Mariaschool. Op deze kalender staan 

alle activiteiten, studiedagen en schoolvakanties zoals deze tot nu toe gepland zijn. Een handig overzicht 

zodat u goed op de hoogte bent van wat er het komend schooljaar allemaal te verwachten is en op welke 

datum dit zal gaan plaatsvinden.   

 
Gymrooster  

 

De kinderen hebben elke week gym, op het rooster kunt u zien wie wanneer gymles krijgt. Zo weet u 

wanneer uw kind(eren) gymspullen mee moeten nemen. Zoals u ziet krijgen de kleutergroepen ook een 

les van de gymleerkrachten. 
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Dinsdag  

8.30 – 9.15 groep 3  

9.15 – 10.00 groep 1/2C  

Pauze  

10.15 – 11.00 groep 3/4  

11.00 – 11.45 groep 5  

Pauze 

13.00 – 13.40 groep 6  

13.40 – 14.20 groep 8  

14.20 – 15.00 groep 7  

Vrijdag 

8.30 – 9:15 groep 8 

9.15– 10.00 groep 7 

Pauze 

10.15 – 11.00 groep 6 

11.00 – 11.45 groep 5 

Pauze 

13.00 – 13.40 groep 3/4 

13.40 – 14.20 groep 1/2A 

14.20 – 15.00 groep 3 

 

De eindtijd in de ochtend staat op 11.45 uur, na deze tijd zullen de kinderen zich douchen of aankleden 

waarna ze om 12.00 naar huis of de BSO kunnen. 

De gymlessen worden op de dinsdag verzorgd door Daniëlle en op de vrijdag door Annelies. Op de 

woensdag zullen er ook gymlessen door de leerkrachten gegeven worden aan de kleuters. Hoe dat rooster 

er uit zal zien, hoort u van de leerkracht/en van uw kind. 

 

Op de maandag en donderdag zal de Mauritsschool gebruik gaan maken van onze gymzaal.  

 

Kennismakingsgesprekken 

 

Dit jaar starten we wederom met een kennismakingsgesprek met de ouders van de groep 3/4 t/m 7. In dit 

kennismakingsgesprek met de leerkracht kunt u als ouder informatie delen over uw kind. Deze 

kennismakingsgesprekken worden gehouden op dinsdagavond 17 en donderdagavond 19 september. U 

kunt zich daar tegen die tijd via Social Schools voor opgeven. Voor het goede contact en in het belang 

van uw kind verwachten we iedere ouder op het kennismakingsgesprek. Met de leerkrachten van groep 3 

zullen deze gesprekken na de herfstvakantie plaatsvinden, dit heeft te maken met het re-integratieproces 

van Marianne. De leerkrachten van groep 8 zullen u op donderdagavond 19 september ontvangen voor 

een informatieavond met uw kind, zij kunnen u dan alle informatie verschaffen voor komend schooljaar. 

 

LET OP nieuwe schooltijden!! 

 

 

 

 

 

Zoals u weet starten wij elke dag om 8.30 uur. De deur gaat om 8.20 uur open 

zodat de kinderen, eventueel samen met u, naar de klas kunnen lopen.  

Om op tijd met de lessen te kunnen starten is het belangrijk, dat de kinderen 

vóór de 2e bel in de klas aanwezig zijn. Wij  vragen u ervoor te zorgen dat uw 

kind elke dag op tijd op school is. Ook dit schooljaar zullen wij weer extra 

aandacht besteden aan het op tijd komen van alle kinderen.  

 

 

LET OP !! 

De kinderen hebben pauze van 12.00 tot 13.00 uur. 

Op woensdag zijn de kinderen elke week om 11.45 uur uit. 

Om 15 uur kunt u uw kind/eren weer komen halen. Alle kleuters en groep 3 en 3/4 zullen weer na school 

verzamelen op het achterplein, de overige groepen mogen alleen via de voordeur de school verlaten. 



Vakanties en studiedagen 2019-2020 

 

Vakanties   Data   

Herfstvakantie   21-10-2019 t/m 25-10-2019   

Kerstvakantie   23-12-2019 t/m 03-01-2020   

Voorjaarsvakantie   24-02-2020 t/m 28-02-2020   

Goede Vrijdag + Pasen   10-04-2020 t/m 13-04-2020   

Meivakantie (incl. Pasen en Koningsdag)   27-04-2020 t/m 08-05-2020   

Hemelvaart   21-05-2020 t/m 22-05-2020   

Pinksteren   01-06-2020   

Zomervakantie 2020   20-07-2020 t/m 28-08-2020   

   

Studiedagen en vrije middagen  

Maandag 29 oktober 2019  

Vrijdag 6 december 2019  

Vrijdagmiddag 20 december 2019 vanaf 12 uur vrij   

Maandag 6 januari 2020  

Donderdag 20 februari 2020   

Vrijdag 21 februari 2020  

Vrijdagmiddag 24 april 2020 vanaf 12 uur vrij  

Maandag 11 mei 2020  

Vrijdag 3 juli 2020  

Vrijdagmiddag 17 juli 2020 vanaf 12 uur vrij  

 

Namens het team, wil ik alle kinderen een prettig en leerzaam nieuw schooljaar wensen. 

Ik hoop u samen met uw kind(eren) maandagochtend rond half negen te treffen bij de ingang.  

 


