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Donderdag 13 september 2018

Data om te onthouden:
vr. 14 sept.
ma. 17 sept.
wo. 19 sept.
do. 20 sept.
ma. 24 t/m vr. 28 sept.
wo. 26 sept.
do. 27 sept.

Muziekuitvoering voor gr. 3 t/m 8
Mad Science show
OR jaarvergadering om 20.00u
Informatieavond groepen 6
Schoolbrengdag
Week van de Pauzehap
Kinderpostzegels
nieuwe INFOrmatief

Wolfgang’s Wondere Wereldreis
Morgen, vrijdag 14 september, gaan de groepen 3 t/m 8
luisteren naar Wolfgang’s Wondere Wereldreis. Dit
muziekproject is georganiseerd door Stichting Educatieve
Orkest Projecten in samenwerking met de gemeente.
Muziek luisteren en muziek maken is naast plezier ook
belangrijk voor onder andere cognitieve, sociale en
motorische ontwikkeling.
Om kinderen kennis te laten maken met verschillende soorten instrumenten gaan ze
eerst luisteren naar het optreden en daarna kunnen ze bij Muziekschool Pijnacker,
Rootz muziekschool, muziekvereniging Haaglanden en Excelsior Pijnacker allerlei
instrumenten zelf uitproberen.
Vorige week heeft u een folder gekregen waar meer informatie in staat.

Nationale Schoolbrengdag
Donderdag 20 september wordt de jaarlijkse Schoolbrengdag
georganiseerd door Stadsgewest Haaglanden. Op deze dag wordt extra
aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid rondom scholen. Ouders
en kinderen worden gestimuleerd om met de fiets of lopend naar school
te komen.
Ook wij willen natuurlijk een veilige schoolomgeving voor onze
leerlingen. Met elkaar kunnen wij hiervoor zorgen!
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Tweede fruitdag
We willen vanaf dit schooljaar een stap maken naar een gezonde Mariaschool.
We willen de kinderen meer bewust maken van gezonde voeding en beginnen
daarmee bij de pauzehap…
Van 24 t/m 28 september is de Week van de Pauzehap voor alle
kinderen. Vijf dagen die in het teken staan van gezonde
tussendoortjes.
In dagelijks 10 minuten leren de kinderen heel veel gezonde
pauzehappen kennen en natuurlijk proeven ze ook allerlei lekkere
tussendoortjes die door Albert Heijn aangeboden worden, zoals
aardbeien, kwark, bleekselderij, bananen, mandarijntjes en
volkoren crackers.
Op deze manier:
- leren de kinderen veel verschillende gezonde tussendoortjes kennen
- leren we waaróm bepaalde tussendoortjes gezond zijn (Schijf van Vijf)
- ervaren we hoe leuk én lekker het is om gezonde tussendoortjes te eten, om
te variëren, te combineren en nieuwe smaken te proeven
- ervaren we dat met elkaar eten (bereiden) leuk en gezellig is
- ontwikkelen we de gewoonte om elke dag te kiezen voor gezonde
tussendoortjes
U hoeft uw kind deze dagen dus geen koek of gruit mee te geven voor de pauze.
Na deze week starten we met een tweede fruitdag op de Mariaschool. Naast de
vrijdag eten we vanaf nu ook op donderdag groente of fruit tijdens de kleine pauze.

Mad Science komt op school!
Maandag 17 september komt één van de Mad Science
professoren een spectaculaire Science show op de Mariaschool
geven. Hierna kunnen de kinderen van groep 3 t/m 8 zich opgeven
voor de naschoolse cursus.
Zij worden eind oktober iedere maandag zes weken lang
meegenomen in de wondere wereld van experimenten, proefjes en
demonstraties. Elke week staat een nieuw thema centraal en zal
de professor de wetenschap en techniek die daarachter zit
uitleggen. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als echte
wetenschapper!
Vlieg samen met de professor door de basisregels van aerodynamica en leer over
superstructuren, elektriciteit en het werk van detectives. Er komt van alles aan bod!
Na afloop van de show worden de inschrijfformulieren aan de kinderen meegegeven.
De inschrijftermijn is van korte duur! Inschrijven kan t/m zondag 30 september en vol
is vol. Nu al nieuwsgierig? Bekijk hier de lessen of klik direct op het inschrijfformulier.
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Kinderpostzegelactie
Woensdag 26 september gaan de kinderen uit de
groepen 7 om 12.00 uur op pad om kinderpostzegels te
verkopen.
Kinderen helpen kinderen; zowel leeftijdsgenootjes uit
Nederland als in het buitenland. Dit doet Stichting
Kinderpostzegels Nederland al vele jaren. Ieder kind
verdient het om naar school te gaan en zijn talenten te ontwikkelen. Met de
Kinderpostzegelactie zetten vele kinderen zich in om andere kinderen te laten leren.
U kunt via een app betalen of via een machtiging. Ook dit jaar is het niet mogelijk
contant te betalen. Uw bestelling wordt voor 24 november met de post bij u thuis
bezorgd. Namens alle kinderen alvast dank voor uw bestelling!

Kinderboekenweek
Over een paar weken starten we op school met de Kinderboekenweek.
Kinderboeken over vriendschap staan dit jaar centraal.
Gedurende deze weken gaan we met de groepen 3 t/m 8 een bezoek brengen aan
het Kinderboekenmuseum in Den Haag. De groepen 1 en 2 blijven op school en
mogen gaan genieten van een poppenkastvoorstelling.
Voor de groepen 3 t/m 8 zijn wij zijn op zoek naar ouders die willen rijden naar het
museum. U kunt zich (binnenkort) opgeven bij de leerkracht van uw kind.
Hieronder vindt u een overzicht van data en tijden van de museumbezoeken.
Groep 3 AD
Groep 3 BW
Groep 4 BK
Groep 4 N
Groep 5 AK
Groep 5 CC
Groep 6 T:
wisselprogramma
Groep 6 RM:
wisselprogramma
Groep 7 MH:
wisselprogramma
Groep 7 L:
wisselprogramma
Groep 8 S
Groep 8 FM

Maandag 1 okt.
Maandag 1 okt.
Donderdag 11 okt.
Vrijdag 12 okt.
Donderdag 11 okt.
Donderdag 11 okt.

13.00 uur
10.45 uur
10.30 uur
10.30 uur
13.15 uur
13.15 uur

Boekenbeestenfeest
Boekenbeestenfeest
Op avontuur door Papiria
Op avontuur door Papiria
Ga mee op verhalenreis
Ga mee op verhalenreis

Dinsdag 9 okt.

13.15 uur

Ga mee op verhalenreis

Dinsdag 9 okt.

13.15 uur

Ga mee op verhalenreis

Dinsdag 9 okt.

10.30 uur

Red Papiria

Dinsdag 9 okt.

10.30 uur

Red Papiria

Maandag 8 okt.
Maandag 8 okt.

10.30 uur
13.15 uur

Red Papiria
Red Papiria
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Gedrag en regels
Om een veilige en gezellige schoolomgeving te hebben en
te houden, hebben wij twaalf centrale gedragsregels op de
Mariaschool.
Alle regels gelden het hele jaar. Per periode staat er één
gedragsregel centraal, waar we in de groepen extra
aandacht aan besteden.
We hopen dat u het er thuis met uw kind ook over zult
hebben. Zo maken wij er met elkaar een fijn schooljaar van.
We starten met de regel: “Iedereen hoort erbij”

Welkom op onze school!
In de vorige INFOrmatief zijn we Jaimy Grashuis vergeten te
vermelden. Jaimy is dit schooljaar gestart in groep 1-2 van juf
Martha. Bij deze heten we ook jou van harte welkom en we hopen
dat je een fijne tijd bij ons op de Mariaschool zal hebben.

ZieZoo Kidsrun Halve Marathon Oostland
Ruim 20 enthousiaste kinderen van de Mariaschool deden afgelopen zondag 9
september mee aan de ZieZoo kidsrun. Een super leuk evenement wat ieder jaar
voorafgaande aan de Oostland marathon wordt georganiseerd. Bovendien kiest de
organisatie van de Oostland marathon jaarlijks een goed doel waaraan zij na de loop
een bedrag schenkt. Dit jaar is dat aan een studie naar de behandeling van de ziekte
van Crohn bij kinderen van de Stichting Vrienden van het Sophia.
Na een coole warming up mochten de jongste deelnemers (van 4 t/m 7 jaar) om
11.45 uur van start voor hun rondje door het dorp. Luid aangemoedigd werd deze
ronde met of zonder hulp door de meesten volbracht. Om 12.00 uur was het
vervolgens tijd voor de oudere kinderen zij moesten 3 ronden (1.8 kilometer)
afleggen. Ook deze groep liet zich van hun sportiefste kant zien. Na afloop was er
voor alle deelnemers een gezonde versnapering en een mooie medaille! Evy Eising
won voor het tweede jaar op rij een prijs. In de categorie meisjes t/m 9 jaar behaalde
zij een knappe derde plaats!
Op de website van de Oostland marathon zijn de verdere uitslagen en foto’s te
vinden. http://www.halvemarathonoostland.nl/
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Nieuws over kinderen
Noa en Tess op televisie
Afgelopen zondag was het programma “Hou ’t schoon, de afvalquiz” te zien, waar
Noa en Tess uit groep 8 FM aan meededen. Voor de grote vakantie waren al de
opnames gemaakt en zondag werd het op tv uitgezonden.
Na het maken van een kunstvoorwerp van afval, mochten ze door naar de volgende
ronde. Ook de waterdouche overleefden ze. In Nootdorp speelden ze het fotoopzoek-spel om tot slot aan de finale mee te mogen doen. Bij de stormbaan moesten
de meiden het tegen elkaar opnemen, waarbij het groepje van Tess net iets sneller
was. Tess heeft een paar weken later een meet and greet gehad met de bekende
vlogger Jeroen van Holland. Mocht u het gemist
hebben…. Aanstaande zaterdag is de herhaling!

Rosalie Runners
Op zaterdag 6 oktober is de New York Mini Marathon, die georganiseerd is door het
Diabetesfonds. Mijn broers Daniël (groep 8S) en Yannick (groep 5CC) hebben het
team Rosalie Runners opgericht. Daarmee zamelen we geld in, zodat ik zo snel
mogelijk beter kan worden. We doen dat door middel van: stukjes te posten op
internet, er is een statiegeldactie bij de Albert Heijn Keijzershof waar u tot eind van
de maand flessen kan inleveren, en in onze klassen (8S, 5CC en 7MH) staan ook
nog boxen waar u geld in kan doen.
Nu iets over het gevolg van Diabetes: Diabetes is een hele erge ziekte waar je altijd
last van hebt en mee bezig bent, omdat je niks zomaar kan eten en je moet altijd
meten en prikken (ook 's nachts). Het is ook een gedoe tijdens kinderfeestjes,
schoolreisje en traktaties, omdat je altijd eerst moet rekenen voordat je kan gaan
eten. Als het niet goed gaat kun je flauwvallen en zelfs later blind worden of
hartproblemen krijgen.
We hopen dat iedereen ons steunt door de flessen in te leveren of geld te doneren.
Dat kan ook op onze website. Mee rennen in ons team kan ook. Kijk maar op
www.newyorkminimarathon.nl/team/rosalie-runners
Groetjes Daniël, Rosalie en Yannick.
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Jeu de Boules toernooi groep 7 en 8
Op woensdagmiddag 26 september organiseert Club de
Petanque Folâtre in Pijnacker weer het jaarlijkse Jeu de
Boules scholentoernooi voor de groepen 7 en 8.
Het is altijd een gezellig toernooi waarbij de leden van Club de
Petanque Folâtre graag de spelregels aan de kinderen
uitleggen.

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Wil uw zoon of dochter sporten of aan cultuur (muziek, theater,
dansen) deelnemen? Maar heeft u daarvoor niet voldoende geld?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan u helpen!
Wat betaalt dit fonds?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en eventuele
kleding en/of attributen die nodig zijn.
Hoe vraag je aan?
Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen, dat kan alleen gedaan worden door
intermediairs. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is
bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basisen middelbare school), jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, sportbuurtcoach,
huisarts of een maatschappelijk werker.
Op onze school is juf Licette intermediair. Loop gerust bij haar binnen. Ze kan voor
uw zoon/dochter de aanvraag indienen.
Op www.jeugdfondssportencultuur.nl/zuid-holland staan alle spelregels en een
overzicht met intermediairs.

Bijlagen
•

•
•
•
•
•
•
•

Op zaterdag 15 september 2018 organiseert het Erasmus MC de Nationale
Traumadag. Op deze open dag kunnen bezoekers alles te weten komen over
de zorg voor patiënten na een ongeval. Buiten, in het museumpark, zijn onder
andere de traumahelikopter, ambulances en brandweer aan het werk te zien.
Lessen Kinderyoga
Op 29 september in de bibliotheek “Spekkie en Sproet: een griezelige
ontdekking”
Zaterdag 29 september is er tijdens De Verbeelding een gratis
kindervoorstelling voor kinderen vanaf 4 jaar. Dit jaar “De Olifant die woord
hield”.
Kinderboeken- en spellenbeurs op 6 oktober
Voeding en ADHD
Samen leren programmeren
30 originele vragen om te vragen hoe het op school was
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Uitnodiging
Algemene Ledenvergadering Ouderraad

Maandag 17 september 2018
20.00 uur - hal hoofdgebouw
De concept-notulen van 2017 zijn
te vinden op:
www.mariaschoolpijnacker.nl
> Ouders
> Ouderraad

De ouderraad kan nog wel wat versterking
gebruiken!
Met name zijn wij met spoed op zoek naar een nieuwe

VOORZITTER
Of kom helpen in

één van onze commissies.

Aanmelden of vragen? Kom langs op 17
september of mail or@mariaschoolpijnacker.nl
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