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Informatieve ouderbijeenkomst in het speellokaal door de directie en Wijkpaleis
Omgekeerde 10 minutengesprekken (middag)
Onderwijsstaking Zuid-Holland en Zeeland. De kinderen zijn vrij.
Omgekeerde 10 minutengesprekken (middag en avond)
Studiedag RVKO – alle kinderen zijn vrij!

VERJAARDAGEN SEPTEMBER
Naam
Jannat Daidoune (2010)
Jelaisa Silva Dono (2007)
Kian van Engel (2009)
Abhiraj Karansingh (2007)
Ayla Taskirmaz (2007)
Graciella Heijns (2008)
Faithlynn Latupeirissa (2012)
Mayron De Carvalho (2009)
Zoë Chiu (2008)
Aeycee Princess Huinda (2012)
Alara Aslan (2012)
Mimi Arsenijevic (2008)
Khadija El Abdellaoui (2009)
Bensu Kakeci (2006)
Reyaan Ali (2008)
Jayvalino Razenberg (2013)
Ahmet Soydemir (2010)
Dua Yildiz (2010)
Andrew Dos Santos Conceicao Fonseca (2013)
Valentina Micic (2010)
Jah-Ziyah van Rabenswaay (2009)
Indigo Rosalia (2006)

groep
5a
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7a
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6b
1/2c
4a
5b
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Gefeliciteerd!!!!!!
Jullie mogen bij juffrouw Ineke en
juffrouw Joan een klein cadeautje
grabbelen uit de grabbelton!

Nieuws vanuit de directie
Welkom in het schooljaar 2018 – 2019!
Dit is alweer de eerste nieuwsbrief van een nieuw
schooljaar.
Ook dit jaar gaan wij er weer een fijn en knallend
schooljaar van maken.

Studiedag RVKO 18 september
alle kinderen zijn vrij.
Ons bestuur, de RVKO, organiseert dit jaar een
studiedag voor alle 65 scholen van het bestuur.
Dit is op dinsdag 18 september.
Die dag zijn alle kinderen vrij. Zet u deze dag alvast in
uw agenda?

Onderwijsstaking 12 september
de school is gesloten.
Op woensdag 12 september wordt er in Zuid-Holland
en Zeeland gestaakt in het onderwijs.
Er is een grote manifestatie in Rotterdam, waar
leerkrachten zich verzamelen.
Leerkrachten maken zich sterk voor een beter passend
salaris, gelijk aan docenten in het voortgezet
onderwijs, minder werkdruk en meer aanzien van het
beroep.
Het enorme leerkrachtentekort drukt ontzettend op
de huidige leerkrachten.
Ook een groot deel van de Maria Basisschool
leerkrachten staakt mee. Hierdoor zullen wij deze dag
geen lesgeven en zijn de kinderen vrij.

Samen gaan we voor goed onderwijs.
Nu en in de toekomst!

Ouderinformatiemomenten
Wij vinden het belangrijk om alle ouders te
informeren over wat wij zoal dit schooljaar gaan doen
op school.
Directie en Wijkpaleis:
Op dinsdagochtend 11 september verzorgt de directie
een algemene ouderinformatiebijeenkomst in de
speelzaal op de begane grond aan de Schietbaanlaan.
We zoomen in op het nieuwe schooljaar en op het
delen van het gebouw met het Wijkpaleis aan de Claes
de Vrieselaan.
Floris en Marieke van het Wijkpaleis sluiten ook aan.
Wij nemen u mee in de plannen voor het gebouw en
over de samenwerking.
U bent van harte welkom van 8.45 tot 10.00 uur
om hierbij aan te sluiten.
Groepsleerkrachten:
De groepsleerkrachten zullen in de aankomende tijd
een moment plannen voor een algemene
informatiebijeenkomst gericht op het leerjaar van de
groep. Daar krijgt u informatie over de leerstof die uw
kind het aankomende jaar zal gaan krijgen en krijgt u
informatie over praktische zaken die in de groep
gebeuren. Deze bijeenkomst is per groep onder
schooltijd en zal worden gepland tussen 17 september
en 4 oktober 2018.

Omgekeerde 10 minuten gesprekken
Wij snappen dat dit voor u als ouder wat vraagt qua
organisatie.
Sommige ouders zullen de opvang onderling regelen,
anderen kunnen een vrije dag nemen en weer
anderen maken gebruik van een BSO.
Wanneer u opvang nodig heeft voor uw kind(eren),
kunt u gebruik maken van BSO De Hooizolder.
Deze BSO is dinsdag 12 september oktober de gehele
dag open. Zij werken met strippenkaarten, zodat u
ook eenmalig gebruik kunt maken van hun aanbod. De
kosten zijn gedeeltelijk terug te vragen via de
belastingdienst.
Als u van dit aanbod gebruik wilt maken, kunt u
contact opnemen met Cecily Dos Santos.
Zij is bereikbaar op 06-47056057 of 010-4783411 of
per mail via c.dossantos@kinderopvanghumanitas.nl
U heeft ons eerder enorm gesteund tijdens de staking
van vorig schooljaar.
We hopen weer op uw steun en het begrip voor onze
leerkrachten.

Op dinsdag 11 en donderdag 13 september zijn de
jaarlijkse omgekeerde 10 minuten gesprekken. Tijdens
deze gesprekken maakt u persoonlijk kennis met de
leerkracht en deelt u met de leerkracht informatie
over u en uw kind. De brief met het invulstrookje is
vorige week al meegegaan.

Studiedag voor leerkrachten vrijdag 5 oktober
alle kinderen zijn vrij.
Vrijdag 5 oktober hebben de leerkrachten een
studiedag. Het thema is begrijpend luisteren en lezen.
Alle kinderen zijn deze dag vrij.

De schoolkalender
Binnenkort zult u weer een schoolkalender van ons
krijgen. In deze kalender staan belangrijke data en
informatie. Het is een kalender die u thuis op kunt
hangen. Zo heeft u altijd de belangrijkste informatie
bij de hand.

Schoolfonds
Ook dit schooljaar vragen wij weer aan u de
ouderbijdrage. In de schoolkalender kunt u lezen welk
bedrag u moet betalen en waarvoor school een
ouderbijdrage vraagt en nodig heeft.
De bankgegevens zijn:
NL 29 INGB 0654 0852 42
t.n.v. Basisschool Maria S te Rotterdam
betalingskenmerk: Maria Ouderbijdrage.
Vergeet niet de voor en achternaam van uw kind te
vermelden bij de overmaking. Dat helpt ons bij het
terugvinden van uw betaling op de rekening.
Contant betalen mag natuurlijk ook bij onze
conciërges. U krijgt dan een kwitantie als
betalingsbewijs. Voor vragen kunt u natuurlijk altijd
terecht bij Ineke en Joan.

Classdojo
Wij werken met
ClassDojo.
ClassDojo is een app
op de telefoon of
computer waarmee
we als leerkrachten positief gedrag in de klas belonen.
Via deze app kunt u dan zien waar de kinderen op dat
moment mee bezig zijn en of ze een dojo hebben
verdiend en waarvoor.
Tevens kunnen we hier ook foto’s en handige
informatie aan u doorgeven, zodat u op de hoogte
blijft van alle leuke dingen die we in de klas doen.
U ontvangt van de leerkracht van uw kind een code
waarmee u zich kunt aanmelden bij de groep van uw
kind. Doet u mee?

Nieuws vanuit het team
Ook dit jaar hebben we weer een aantal nieuwe
collega’s in ons team. De meesten hebben zich voor
de vakantie al voorgesteld. Meester Martin zal in veel
verschillende groepen meedraaien en ondersteunen.

Welkom meester Martin
Hallo! Ik ben Martin Soeters.
Na bijna 30 jaar in het poppentheater ga ik vanaf nu
het onderwijs in. Met mijn poppen kwam ik al veel op
scholen om voorstellingen en workshops te geven.
Dus het was een kleine stap.
Dit jaar ben ik hier op de
Maria Basisschool als
onderwijsassistent behulpzaam
daar waar nodig. Later in het
jaar begin ik op de Pabo,
zodat ik,
wie weet ook hier, als meester aan de slag kan.

Nieuws vanuit de ouderkamer
De ouderkamer wordt gerund
door onze Monique. Zij is onze
medewerker
ouderbetrokkenheid.
4 dagen in de week is de
ouderkamer in de ochtend
geopend. Alle ouders zijn meer
dan welkom!
Openingstijden Ouderkamer
Maandag:
08:30-09:15 inloop ouderkamer
Dinsdag:
Ouderkamer gesloten
Woensdag:
08:30-10:00 Bijeenkomsten
Donderdag: 08:30-09:15 Inloop ouderkamer
Vrijdag:
08:30-10:00 Bijeenkomsten

In de nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte van
het programma van de ouderkamer. U bent altijd van
harte welkom. Ook als u ideeën heeft voor in de
ouderkamer horen Monique, Ineke en Joan het graag.

Nieuws vanuit de groepen
Alle groepen zijn goed gestart deze week.
Er is kennisgemaakt met elkaar, nieuwe kinderen en
nieuwe juffen/meesters.
Natuurlijk is er ook alweer hard gewerkt.
Wat fijn om te horen dat zoveel kinderen een fijne
vakantie hebben gehad! Sommigen in Nederland,
anderen in Europa, Azië, Afrika of Amerika.
Ook alle juffen en meesters hebben een fijne vakantie
gehad. Zij zijn vorige week alweer begonnen met het
inrichten van de lokalen, het gezellig maken van de
school en het voorbereiden van het nieuwe
schooljaar.
Maandagochtend hebben we met kinderen, ouders en
team geproost op een fijn schooljaar. De
kinderchampagne smaakte goed.
Welkom allemaal!

Leer Tijd Uitbreiding (LTU)

Zwemmen

Ook dit jaar kunnen we weer vol trots extra vakken
aanbieden aan al onze kinderen.
Deze week moeten er nog wat laatste wijzigingen aan
het rooster gedaan worden.
Iedere groep krijgt donderdag een brief mee met
daarin het juiste LTU rooster per groep.

Iedere week zwemmen al onze kinderen. Watervrij
maken, oefenen voor de diploma’s, zwemspelletjes,
alles komt voorbij. Om het zwemmen zo goed
mogelijk te laten verlopen vragen we uw hulp bij het
volgende:

Dit schooljaar zullen er 3 weken zijn waarin ouders de
kans krijgen mee te doen tijdens onze LTU lessen.
Dit zijn de “Leef en Beleef weken”. Schrijft u ze vast in
uw agenda/de schoolkalender?
Week 42 – maandag 15 t/m vrijdag 19 oktober
Week 07 – maandag 11 t/m vrijdag 15 februari
Week 28 – maandag 08 t/m vrijdag 12 juli







Natuurlijk zullen we dit in de nieuwsbrieven die
komen verder uitleggen en ouders nogmaals
uitnodigen.
We gaan er met alle kinderen weer een talentvol jaar
van maken!
Hente en Rosa
Inge, Vera, Kim, Jonathan
Anna, Danny
Anna en Bernadette
Matthijs en Rens
Bryan en team
Diana en Rens

Dans
Theater
IKEI
Muziek
Rots & Water
Zwemmen
Gym



Wilt u de zwemspullen in een apart tasje meegeven?
Zo hoeven de kinderen niet zo te sjouwen.
De kinderen van de groepen 1/2 mogen geholpen
worden in de kleedkamers door ouders.
Omdat er ook oudere groepen omkleden, kunnen
vaders niet mee in de meisjeskleedkamer.
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 zorgen zelf voor
het afdrogen en aankleden.
De haren worden niet geföhnd. Kinderen (met lang
haar) raden wij aan het haar bij zwemmen in een
vlecht te doen en/of een badmuts te dragen.
Natuurlijk controleren we of de haren goed genoeg
zijn afgedroogd. In de winter is het slim om na het
zwemmen een muts of sjaal te dragen tijdens de
wandeling naar school.
De groepen zwemmen dit schooljaar op maandag,
dinsdag of vrijdag.

