Schooljaar 2018 – 2019
Maart 2019
Maandag 25 februari t/m maandag 4 maart
Maandag 4 maart
Dinsdag 5 maart
Woensdag 27 maart
Donderdag 28 maart

Voorjaarsvakantie
Studiedag: alle kinderen zijn vrij!
School begint weer
Rapportgesprekken middag
Rapportgesprekken middag en avond
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Groep

Daisha Braams (2014)
Amir Hanafi (2011)
Rifka Ruijgvoorn (2014)
Gio Biai (2011)
Kürsat Baser (2010)
Hafsa Kaboun (2009)
Demi Ramos (2008)
Intissar Abbadi (2007)
Sidra Afkir (2008)
Emine Turhan (2009)
Jahrélyo Panka (2014)
Aeden Ramos Santos De Barros (2014)
Kien-Man Chan (2007)
Katarina Micic (2007)
Kacper Osipiak (2009)
River Correa (2009)
Prishana Polonius (2011)
Dikra Youyou (2014)
Abi Mendes (2007)
Haseeb Dar (2012)
Chloe Man (2010)
Eliseu Simoes Dekema (2014)
Ralitsza Hoever (2009)
Aiyana Goncalves Furtado (2010)
Ali Yildiz (2012)
Lucas Dos Santos De Spinola (2013)
Dina Ouyalghize (2011)
Rafaelo Teixeira (2014)
Suzanne Alves Quintino Dos Santos (2008)
Richard Then (2010)
Jerminio De Brito (2010)
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Gefeliciteerd!!!!!!
Jullie mogen bij juffrouw Ineke en juffrouw
Joan een klein cadeautje grabbelen uit de
grabbelton!

Nieuws vanuit de directie

Ga voor meer informatie over het CJG, privacy of voor
opvoedinformatie naar de website
www.centrumvoorjeugdengezin.nl.

Herinnering betaling schoolfonds
Wanneer u het schoolfonds nog niet heeft betaald, vragen
wij u dit zo snel mogelijk te doen.

Nieuws vanuit het team
Hallo,

Hieronder kunt u lezen hoeveel u moet betalen
 € 52,50 voor het eerste kind dat u op school heeft zitten;
 € 47,50 voor het tweede kind dat u op school heeft
zitten:
 € 42,50 voor het derde kind dat u op school heeft zitten;
 € 37,50 voor het vierde en volgende kind dat u op school
heeft zitten.

Mijn naam is Katja van Prooijen, ik ben 28 jaar en ben
tweedejaars Pabo student aan de Thomas More
Hogeschool te Rotterdam. De afgelopen periode heb ik
stage gelopen in klas 1/2D van de Maria Basisschool, wat
mij erg goed is bevallen. Vandaar dat ik met veel plezier
de komende periode ook mijn
afstudeerstage in deze klas ga
doen. Ik zal iedere week tot de
zomervakantie op de donderdag
of vrijdag aanwezig zijn. Ik kijk er
erg naar uit om de komende
maanden op de Maria
basisschool aan het werk te zijn!

U kunt het schoolfonds betalen door het over te maken op
NL 29 INGB 0654085242 t.n.v. Basisschool Maria S te
Rotterdam, Maria Ouderbijdrage.
Vergeet niet de naam van uw kind(eren) bij de betaling te
vermelden.

Tot ziens,

U kunt het bedrag ook contant betalen bij juf Nadja of juf
Laura. U ontvangt van hen een kwitantie.

Katja

Bij de rapportgesprekken in maart zullen wij u ook
nog helpen herinneren aan de betaling van het
schoolfonds. Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd
terecht bij Ineke en Joan.

Maria Party
Woensdag 20 januari mochten alle kinderen verkleed naar
school komen. Het was feest!
Ook de meesters en juffen hadden hun best gedaan en
iedereen zag er erg mooi uit. Elke klas deed een eigen
‘feestelijke’ activiteit.
In de klas van juf Claudia werd er een carnavals bingo
gespeeld. Juf Joan deed stiekem mee en had nog bijna
gewonnen, maar Julian was haar voor.
Bij juf Mara in de klas mochten kinderen een knutsel
maken die bij hun kostuum paste. De kinderen wisten
daar wel raad mee! Omdat de juf in Super Mario kostuum
was hebben ze haar
ook nog even
geholpen om haar
outfit compleet te
maken en een
prachtige snor
geknutseld.
De groepen 7 gingen
gezellig samen
picknicken in het
park.

Centrum voor Jeugd en Gezin
Groep 7 Wanneer uw kind in groep 7 zit, ontvangt u dit
schooljaar een uitnodiging om samen met uw kind langs
te komen voor een afspraak op school. Deze afspraken
worden binnenkort gepland. De afspraak kan alleen
doorgaan als er een ouder/verzorger aanwezig is bij de
afspraak.
Samen met de jeugdverpleegkundige wordt er onder
andere gekeken naar de groei van uw kind (lengte en
gewicht). Omdat er veel in deze periode gebeurt, hebben
ouders/verzorgers vaak vragen. Bijvoorbeeld over de
beginnende puberteit, emotionele ontwikkeling, omgang
met sociale media etc. De jeugdverpleegkundige kan deze
samen met u bespreken.
Vragen? Heeft u een vraag? Neem dan contact op met de
jeugdverpleegkundige Liesbeth Krijger die aan de school
van uw kind verbonden is, telefoonnummer: 0104444605, e-mail: l.krijger@cjgrijnmond.nl

Bij meester Rens
mochten alle kleuters
verkleed komen
gymmen, dat was
extra feestelijk.

Mocht u op 30 maart 2019 nog geen uitnodiging hebben
ontvangen of alvast een afspraak willen maken, dan kunt
u zelf contact opnemen met het CJG via bovenstaande
contactgegevens.
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Nieuws vanuit de groepen
Wat een schrik toen
ineens het brandalarm
afging! Iedereen stond
in zijn feestkleding
buiten. Fijn om te
merken dat de hele
school veilig en snel
ontruimd is als het
nodig is. Gelukkig was
het deze keer vals
alarm.

Groep 1-2a
In groep 1-2a zijn we druk bezig met het thema ‘ziek en

Alle klassen kregen van school iets lekkers te snoepen en
een beker ranja. Alle meesters en juffen hebben een foto
gemaakt van hun mooi verklede kinderen. Hier ziet u er
alvast een paar, binnenkort hangen we de foto’s op een
mooi plekje in de school. We hebben een heel gezellige
dag gehad.

gezond’.
Er worden kinderen geopereerd in de operatiekamer,
kralenplankjes gemaakt met doktersspullen erop en heel
veel gespeeld.
Als afsluiting van het thema
gingen we op bezoek bij het
gezondheidscentrum. We zijn
bij de tandarts, de dokter en
de apotheek
geweest.
Het was
superleuk!
Groeten van
1-2a

Groep 1-2b
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Thema ‘ziek’ zijn wij aan het afronden. Helaas zijn er een
aantal kinderen ziek, ze hebben de griep te pakken. Willen
ze gauw beter worden, zullen ze veel groente en fruit
moeten eten, dan ben je gauw weer gezond! Wij hebben
de letter g van gezond gemaakt. Nou weer een nieuwe
letter bij geleerd

Met groep 3 wandelden we langs de huizen. Zij maakten
tekeningen van wat hen aan details opviel.
Het meest verrassende vond ik dat de kinderen hele
andere dingen opvielen dan ik had verwacht, een kabel
die buiten langs liep, deurbellen, huisnummers. Naast de
mooi vormgegeven brievenbus en een hijskraan, trok ook
de pinautomaat van de parkeermeter en de
bewakingscamera aandacht. Op school werden de
tekeningen op een geïnkt plaatje gelegd en overgetrokken
om er een print van te maken. Ik had van tevoren bedacht
om twee tekeningen te maken en vroeg er één voor het
boek. Eén jongen, wilde ze liever zelf houden, met heel
goede rede. Hij was zelf aan een eigen boek bezig, wat hij
mij dan ook liet zien.
Mijn boek over de Heemraadsingel wandeling gaat vorm
krijgen. Het wandelen, gecombineerd met het tekenen,
verruimt je blik op je omgeving. Ik wil de verschillende
zienswijzen op de Heemraadsingel bundelen. Door ze vast
te leggen in een boek, maak ik een plek voor ontmoeting.
In de Leef en Beleefweken van juni en oktober zijn de
andere groepen van de Maria Basisschool aan de beurt.
Het is de bedoeling dat
het boek als het af is gaat
reizen door de wijk.
Meer over ons boek:

3a en 3b
Een wandeling en een ontmoeting,
De singel ≈ een gedicht.
Ik ben Ondine de Kroon,
kunstenares. Ik woon al sinds
1995 op de Schietbaanlaan. Op
dit moment ben ik met een groot
kunstproject bezig: het maken
van een gigantisch, interactief
prentenboek. Dit boek gaat over
de schoonheid van de
Heemraadsingel. Omdat ik dit
werk niet alleen kan en wil
maken ben ik op zoek gegaan
naar hulp van de mensen uit de
buurt. Ik heb onder andere
aangebeld bij de Maria
Basisschool. De kinderen, juffen
en meesters van de Maria
Basisschool wilden graag
meehelpen. Wij hebben
afgesproken dat zij het beste
kunnen helpen in de Leef en
Beleefweken die 3 keer per schooljaar plaatsvinden.
Afgelopen week heb ik de kinderen uit groep 1, 2 en 3
ontmoet. Wij: de juffen, een aantal moeders en ik, zijn
met hen de Heemraadsingel opgelopen. De kinderen
kregen van mij de opdracht om op zoek te gaan naar
mooie details en deze te onderzoeken. Zij hebben de
Heemraadsingel letterlijk onder de loep genomen. Op de
Heemraadsingel hebben zij tekeningen gemaakt waarvan
ze later op school afdrukjes hebben gemaakt.
De kleuters maakten tekeningen van wat zij op het
middenveld tegenkwamen in foam. Vooral boomschors,
mosjes, gras, katjes en hondenpoep trokken veel bekijks.
Op school hebben we de plaatjes ingerold met verf en met
een drukpersje afgedrukt. Ik heb de kleuters gevraagd of
ik de prentjes mocht hebben. Dat stuitte aanvankelijk op
weerstand, omdat zij hun kunstwerk graag zelf wilde
houden. Als ik dan vroeg of zij er voor mij dan nog een
wilde afdrukken waren ze heel toegeeflijk. Toen ik vroeg
of ik de tekeningen dan zomaar in mijn boek mocht
plakken werd ik gelijk door een meisje gecorrigeerd, het
zou niet mijn boek worden, maar ONS boek.

www.desingeleengedicht.com

4

Nieuws uit de ouderkamer:
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