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Data om te onthouden:
wo. 5 dec.
do. 6 dec.
ma. 10 dec.
ma. 10 en di. 11 dec.
do. 13 dec.
do. 13 en vr. 14 dec.
vr. 14 dec.
wo. 19 dec.

Sinterklaasfeest (ook voor groep 1)
start actie Schoenmaatje
groepen 4 gaan kerststallen bekijken
oud papier
nieuwe INFOrmatief
Kerstcrea groep 3, 4 en 5
Gevonden voorwerpen
Kerstcrea groep 1/2 en 6, 7 en 8
Helpen bij de schoenendozen?

Sintnieuws
Dit jaar kregen we een berichtje van de Sint dat het niet
zo goed ging met de Pieten. Ze maakten veel fouten
met lezen en schrijven, waardoor veel kinderen een
verkeerd cadeau in hun schoen kregen. Ook kreeg de
Sint onvoldoende wisselgeld terug van sommige Pieten.
Sint schrok hier enorm van en heeft daarom aan de
kinderen gevraagd of de Pieten bijles konden krijgen op de Mariaschool. Misschien
was er wel een juf bereid om deze lessen ’s avonds te geven.
We hebben Sint teruggebeld en gezegd dat we wel bijles konden verzorgen. Juf Kim
verzorgde de taal en rekenles, maar had haar handen vol aan de Pieten. Dit hebben
de kinderen ook kunnen zien op de film die wij elk jaar maken met onze geheime
camera.
Donderdag kwamen er tijdens het oefenen van de
sinterklaasliedjes ineens twee Strooipieten op school. Ze
hoorden ons zingen en kwamen gezellig langs en verwenden ons
met lekkere kruidnoten.
Helaas kwam de Rommelpiet ook langs op school toen we
maandag onze schoentjes hadden gezet. Gelukkig konden de
kinderen goed opruimen en werden we verwend met een lekkere traktatie. Dat
maakte een heleboel goed.
Voor de kinderen van de groepen 1, 2 en 3 staat er vandaag en morgen een
poppenkastvoorstelling gepland van Het Sprekende Koffertje.
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De kinderen van de bovenbouw zijn ondertussen druk bezig geweest met hun
surprises. En de resultaten zijn echt weer geweldig! Complimenten!
Het is de moeite waard om eens een rondje door de school te lopen en eens te
komen kijken bij de groepen 5, 6, 7 en 8.

Dan nu (als reminder) nog een keer de laatste informatie voor het grote feest op
woensdag 5 december:
Op Sinterklaas’ verjaardag vieren we met de hele school groot feest. Dus ook de
kinderen van groep 1 worden verwacht... De kinderen worden ‘s ochtends om 8.15
uur op school, in hun eigen klas verwacht. De jassen worden aangehouden, zodat
we gelijk naar buiten kunnen.
Ouders (en kleinere broertjes/zusjes) die de Sint willen zien aan komen worden
vriendelijk verzocht om plaats te nemen op de stoep aan de overzijde van de school,
zodat de kinderen op het plein ook de sint goed kunnen zien! Wilt u hier zich echt
aan houden a.u.b.!
Ook dit jaar zullen de kinderen van de groepen 7 en 8 Sinterklaas weer begeleiden
en zal er weer een ‘gouden pepernoot’ worden uitgereikt aan de leerling die zichzelf
of zijn fietsje/stepje/skelter/… het mooiste versierd heeft!
Woensdag 6 december
De kinderen mogen deze dag één cadeau mee naar school nemen, om te laten zien
wat ze gekregen hebben. Let u er wel op wat u uw kind laat meenemen, zodat er
geen kleine of dure dingen zoek of stuk raken. Dat zou jammer zijn!
Aan de lege doos van bijvoorbeeld de Lego/Playmobil kunnen we ook heel goed
laten zien wat er in zat…

Welkom op onze school!
Hoera! Valentino Emondt is vier jaar geworden. De kinderen in de
klas van juf Yvonne en juf Elly zullen hem snel wegwijs maken.
Net als Frederique Spaans, een nieuw meisje bij juf Martha in de
groep. Ook zij heeft een plekje gekregen bij de kinderen in de
kring.
Welkom allebei!
We hopen dat jullie een fijne tijd zullen hebben bij ons op de Mariaschool!
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Actie Schoenmaatje
Vanaf donderdag 6 december, na het sinterklaasfeest,
gaan we weer schoenendozen vullen met schoolspullen,
speelgoed en toiletartikelen voor de actie Schoenmaatje.
Alle kinderen krijgen dan een folder mee. Hierin staat wat
er wel en niet in de doos mag en er zit ook een sticker in
die je op de doos kan plakken. Zo weten ze of de doos
geschikt is voor een jongen of meisje en van welke
leeftijdsgroep én kan je je doos volgen.
Dit jaar is er helaas geen sponsor meer voor
schoenendozen, dus zult u zelf voor een doos moeten zorgen. Ga alvast sparen!!!
De doos mag maximaal 36 cm x 19 cm x 11 cm zijn, dus geen laarzen- of
schaatsendozen.
De gevulde doos kan je mooi versieren en inleveren bij het podium vanaf
donderdag 6 december tot uiterlijk woensdag 19 december.
Ook losse, extra spullen (1 zeep per doos is genoeg!) of lege dozen kunt u hier
neerzetten.
Als iedereen één of meer dozen inlevert maken we samen veel kinderen blij!
Financiële bijdrage
Er zijn met deze actie veel kosten gemoeid, onder andere voor opslag en verpakking
in Nederland, transport en verspreiding in het buitenland, educatieve materialen,
organisatie en administratie. Actie Schoenmaatje vraagt dan ook om een vrijwillige
bijdrage van €6,-. Dit betaalt u online.
Deze bijdrage is noodzakelijk om de schoenendoos op de juiste plaats te krijgen.
Kijk ook op de website of https://schoenmaatjes.nl.

Hulp gezocht!
Woensdag 19 december gaan we de dozen controleren. Hierbij kunnen we alle hulp
goed gebruiken. Komt u ons helpen?
Ook zoeken we weer iemand die ons kan helpen met het vervoer. Alle dozen moeten
woensdag 19 of donderdag 20 december tussen 15 en 16 uur worden ingeleverd in
Gouda. We willen uw auto/bus graag onder schooltijd met de kinderen vullen…
U kunt zich melden bij juf Hanneke (hanneke@mariaschoolpijnacker.nl) of juf
Jeannette.

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

Zondag 2 december

1e zondag van de Advent
09.15 uur Eucharistieviering m.m.v. Vivace

Zaterdag 8 december

19.00 uur

Viering m.m.v. Jongerenkoor Salvation
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Kerstmis
Hoewel Sint en zijn Pieten nog volop aan het werk zijn, geven we u alvast informatie
over de Adventtijd. Verdere info over Kerstmis leest u in de Informatief van 13
december.
Vanaf 6 december doen we weer mee met de actie Schoenmaatje. Deze actie wordt
afgesloten op woensdag 19 december.

Op 6 december wordt voor alle groepen, verdeeld over de
dag, de eerste Adventviering gehouden in de hal. Dit doen
we daarna nog twee keer en het vierde kaarsje steken we
met elkaar in de kerk tijdens de kerstmusical aan.

Op 10 december gaan de groepen 4 Kerststallen bekijken. Nadere informatie krijgt
u van de betreffende leerkrachten.

We organiseren ook dit jaar verschillende Kerstworkshops:
Groep 1-2: vrijdagochtend 14 december
Groep 3-4-5: donderdagmiddag 13 december
Groep 6-7-8: vrijdagmiddag 14 december
We kunnen nog enthousiaste ouders gebruiken die meehelpen met de workshops.
Bij elke klas hangt een intekenlijstje! We zijn heel blij met uw aanmelding!
Op het memobord bij elke klas komt de indeling van de workshops te hangen. Hierop
kunt u zien voor welke workshops uw zoon of dochter is ingedeeld. U ontvangt dit
overzicht ook in een mailtje, dan kunt u nalezen aan welke
workshops uw kind deelneemt en welke materialen daarvoor nog
extra nodig zijn.

De groepen 6 en 7 gaan op maandag 17 december een mooie rode
of groene kaars maken.

Voorlezen
Op dinsdagmiddag 18 december gaan de leerlingen van de
groepen 5 t/m 7 een (prenten)boek voorlezen bij de lagere
groepen. Het zou geweldig zijn als de kinderen een boek of
een verhaal in Kerstsfeer mee kunnen nemen van thuis! Uw
kind weet voor welke leeftijd het gaat voorlezen. De groepen
8 gaan zelf een prentenboek maken. Dit boek zullen ze in de
aanloop naar Kerstmis voorlezen aan de kleuters.
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