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Data om te onthouden:
vr. 20 april
wo. 25 april
vr. 27 april
ma. 30 april t/m vr.11 mei
ma. 21 mei
do. 24 mei
vr. 25 mei

verjaardag gr. 1-2, 3, 7 en 8
verjaardag gr. 5
Koningsdag
meivakantie
Tweede Pinksterdag
nieuwe INFOrmatief
sportdag

Sportdag
Vrijdag 25 mei is de sportdag. Deze sportieve dag
begint om 8.30 uur op het DSVP-veld voor de
kinderen van de groepen 3 t/m 8. Voor de
kleutergroepen is de sportdag in en rond de school.
De kleuters verzamelen om 8.30 uur in de eigen klas.
De sportdag duurt voor de groepen 1 t/m 4 tot 12.00 uur en voor de groepen 5 t/m 8
tot 14.30 uur. Tijdens de sportdag wordt er gezorgd voor fruit en limonade. De
kinderen nemen zelf een lunchpakketje mee. Denk ook aan zonnebrand.
Maandag 28 mei is op school de prijsuitreiking en wordt bekend gemaakt wie er in
het recordboek van de Mariaschool komen.
Bij slecht weer wordt de sportdag verschoven naar vrijdag 8 juni.
Naschoolse opvang
Kinderen van groep 1/2 zijn op school en kunnen van hier naar de NSO.
De NSO-kinderen van de groepen 3 en 4 worden in overleg met ouders en NSO door
leerkrachten naar de Mariaschool gebracht. De NSO-kinderen van groep 5 t/m 8
mogen in principe zelfstandig naar de NSO.

Kunstweken
Afgelopen weken hebben alle klassen hard gewerkt aan het project ‘Kunstweken’.
De kunstwerken zijn inmiddels opgestuurd en worden verwerkt tot een persoonlijk
digitaal museum.
Wanneer u een kijkje neemt in het digitale museum van uw kind, heeft u de
mogelijkheid om het kunstwerk te laten afdrukken op diverse spullen (mok,
muismat,etc.). De bestelde spullen worden op school geleverd. Deze spullen zijn dan
al online betaald.
We hopen dat de kinderen nog voor de meivakantie hun persoonlijke inlogcode van
het digitale museum ontvangen. Deze code staat op de informatiekaart die ze mee
naar huis krijgen. Let op: U kunt bestellen tot eind mei.
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Gevonden voorwerpen
Vandaag en morgen liggen alle gevonden voorwerpen in
de centrale hal. Ook liggen er nog diverse spullen van
de kampweek op de kast bij groep 8FH.
Wilt u even komen kijken of er nog iets van u of uw kind
tussen ligt. Alles wat niet opgehaald schenken we aan
een goed doel.

Nieuws uit groep 1-2
Vrijdag 23 maart hebben de kinderen van groep 1-2, een bezoek
gebracht aan de schapen met hun lammetjes van de familie van de
Arend. De oma van Jay uit groep 1-2 van juf Elly en Marieke
hadden alle kleuters uitgenodigd om te komen kijken.
Heel veel schapen en lammetjes lieten zich aaien. Ook kregen de
kinderen nog limonade. Wij willen de familie van de Arend hartelijk
bedanken dat we mochten komen.

Muziekfestival
Dinsdag 10 april waren de kinderen van groep 1-2
uitgenodigd in de Doelen in Rotterdam tijdens het
muziekfestival, wat daar ieder jaar plaats vindt.
Dit jaar hebben we gekeken en ook meegedaan in
een voorstelling van Aadje Piraatje. Er werd verteld,
klassiek gezongen en muziek gemaakt op een
clavesimbel, viool en cello. Kinderen werden
uitgenodigd om iets te doen in de voorstelling.
Fano uit de groep van juf Elly en Marieke heeft “een tand laten trekken met een
touwtje”, Vajèn uit de groep van juf Martha heeft gevochten met een piraat en aan
het eind mochten kinderen die wilden op het toneel komen om mee te spelen.
Wij bedanken Marijke, de moeder van Hidde, dat ze ons weer attent heeft gemaakt
op deze voorstelling. We willen alle ouders die begeleid hebben bedanken voor hun
hulp. Het was een geslaagde dag.

Nieuws uit groep 7
Vorige week vrijdag hebben de kinderen van de groepen 7 een
bezoek gebracht aan het Prinsenhof. Met geschiedenis hebben ze
van alles geleerd over de 80-jarige oorlog en hebben nu met eigen
ogen gezien waar Willem van Oranje vermoord is en begraven ligt.
Bij verschillende schilderijen werd informatie verteld en bij de trap
mochten ze de moord naspelen. Het was een leerzame excursie.
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Nieuws uit groep 8
Dinsdag, woensdag en vandaag hebben de groepen 8 de Centrale Eindtoets
gemaakt. Ze hebben drie ochtenden hard gewerkt aan rekenen, taal en
wereldoriëntatie. De uitslag wordt over een paar weken verwacht.
Deze toetsweek wordt morgen feestelijk afsloten voor de kinderen en de juffen met
het vieren van de juffenverjaardag. ’s Middags gaan ze lekker zwemmen in ‘De
Viergang’.

Oud papier en batterijen
Jayden (groep 1-2 ME), Irinie (groep 4 YN) en Matthijs (groep 5 AK)
hebben de loterij gewonnen. Zij mogen bij juf Jeannette hun prijsje uit
gaan zoeken. Iedereen bedankt voor het inleveren.

Avondvierdaagse
De avondvierdaagse is dit jaar van 28 mei t/m 1 juni. We lopen met de Mariaschool
mee op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Woensdag kan op eigen
gelegenheid worden meegelopen. Er kan gekozen worden voor 2,5 km, 5 km of 10
km. De kinderen krijgen een medaille wanneer ze 4 avonden hebben meegelopen.
Inschrijfformulieren met het inschrijfgeld (graag gepast) kunt u van 14 t/m 18 mei
tussen 8:15 en 8:40 uur in de hal bij de hoofdingang inleveren. De organisatie kan
nog vrijwilligers gebruiken. Als u wilt helpen, dan kunt u dit bij de inschrijving melden.
Het inschrijfformulier inclusief alle informatie vindt u in de bijlage bij deze informatief.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de OR via
or@mariaschoolpijnacker.nl.

Welkom op onze school!
We mogen dit keer twee nieuwe kinderen verwelkomen op de
Mariaschool.
Lindsey Zegwaard heeft een plekje gekregen bij juf Yvonne en
juf Bianca.
Jente Pera heeft een plekje gekregen bij juf Martha.
In de vorige INFOrmatief was een foutje geslopen. Lynn van Veen zit in de klas
van juf Martha. We hopen dat jullie snel gewend zijn en dat jullie een fijne tijd op
school zullen hebben.
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Gedrag en regels op de Mariaschool
Deze en volgende week staat de volgende regel centraal:
Lopen op het plein
Uiteraard geldt deze regel niet alleen voor kinderen…
We hopen dat we er samen, thuis en op school, extra
aandacht aan kunnen besteden.

Hulp gezocht voor geluidsinstallatie
We kampen al een flinke tijd met wat problemen met de geluidsinstallatie van onze
school: er zit namelijk een behoorlijk storende brom in. We zijn al een tijdje op zoek
naar de oorzaak daarvan, maar komen er niet uit.
We vestigen daarom onze hoop op u. Misschien beschikt u zelf over de benodigde
kennis en kundigheden, of weet u een bedrijf dat ons met dit probleem zou kunnen
helpen zonder dat we de hoofdprijs moeten betalen.
De geluidsinstallatie bestaat uit een versterker, die het geluid op het podium verzorgt.
Die versterker is óók verbonden met een mengpaneel. Op het mengpaneel worden
dan onder andere de microfoons toegevoegd. Het geluid van het mengpaneel wordt
dan doorgestuurd naar een 100-Volt systeem (waarop ook een geluidssignaal kan
worden gegeven) en/of een gewone versterker met boxen.
Mocht u geïnteresseerd zijn in deze uitdaging en/of een andere oplossing aan
kunnen dragen, dan kunt u langs meester Rob lopen of een mailtje sturen naar
meester Rob (rob@mariaschoolpijnacker.nl)

Tevredenheidspeiling
Wij willen graag weten of onze ouders, leerlingen en leerkrachten tevreden zijn over
onze school. Daarom nemen wij eens in de vier jaar een tevredenheidspeiling af.
Deze wordt na donderdag 19 april naar alle ouders van de school via de mail naar u
gestuurd. Wij hopen van harte dat u deze vragenlijst invult. Het invullen gebeurt
digitaal en alle ingevulde vragenlijsten worden voor ons verwerkt door een bureau.
Ook de leerkrachten wordt gevraagd om digitaal een vragenlijst in te vullen en voor
de kinderen van groep 6 t/m 8 is een vragenlijst aanwezig, die gewoon in de klas op
papier wordt afgenomen, onder begeleiding van de leerkracht.
Van dit tevredenheidsonderzoek worden verslagen gemaakt en deze worden in de
medezeggenschapsraad besproken en uiteraard zullen wij dit ook aan u
terugkoppelen middels de INFOrmatief.
Wij hopen van harte dat u hieraan meewerkt.
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Bestuursleden gezocht
SKOP, de Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker, is op zoek naar bestuursleden.
SKOP vormt het bevoegd gezag van de vijf katholieke basisscholen in de gemeente
Pijnacker-Nootdorp. Dat zijn de Keizerskroon, de Josephschool, de Mariaschool en
de Johannesschool in Pijnacker en het Spectrum in Delfgauw. De scholen verzorgen
onderwijs voor ongeveer 1500 leerlingen en er werken 140 personeelsleden.
De SKOP heeft een bestuur dat de rol heeft van toezichthouder. Lijkt het u waardevol
om plaats te nemen aan de bestuurstafel om mede toezicht te houden op het
gevoerde beleid van de vijf scholen? Of wilt u graag meer informatie over de inhoud
van deze vacature? Neem dan contact op met Esther Pleij, directeur-bestuurder a.i.
U kunt een mail sturen naar directeur@skoppijnacker.nl

Nieuws uit onze parochie
Joannes de Dooperkerk, Oostlaan 38 te Pijnacker

Zondag 15 april

11.00u

Woord-en-communieviering
m.m.v. Samenzang

Zondag 6 mei

11.00u

Eucharistieviering
m.m.v. Samenzang

Schoolhandbaltoernooi
Op vrijdag 11 mei organiseert Oliveo Handbal het Klaverblad schoolhandbaltoernooi.
Veel kinderen hebben zich opgegeven om met dit toernooi mee te doen.
We wensen iedereen veel plezier en een sportieve dag toegewenst.
Als voorbereiding op het schoolhandbaltoernooi organiseert Oliveo Handbal een
aantal clinics, zodat kinderen kennis kunnen maken met de handbalsport en al een
beetje kunnen oefenen voor het toernooi. De clinics worden op zaterdagochtend 14,
21 en 28 april gehouden van 10.00 tot 11.00 uur. Onder leiding van jeugdtrainers
gaan ze dan aan de slag met allerlei speelse handbalvormen. De clinics staan in
principe los van het Schoolhandbaltoernooi. Ook als je niet meedoet aan het toernooi
kun je meedoen met de clinics. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen via schoolhandbal@oliveohandbal.nl of
kijken op www.oliveohandbal.nl.
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