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Donderdag 28 maart 2019

Data om te onthouden:
vr. 29 maart
do. 4 april
ma. 8 en di. 9 april
do. 11 april
do. 18 april

Studiedag. Alle leerlingen vrij!
Verkeersexamen groepen 7
Oud papier
Nieuwe INFOrmatief
Paasviering
continurooster tot 14.30 uur
Start van de meivakantie

Onderhoud speelplaatsen
Zoals u wellicht gemerkt heeft, blijven er na een regenbui grote plassen op de
pleinen liggen. Dit komt door verstopping van de putten door bladeren en takken.
Daarom worden komend weekend beide speelplaatsen met een speciale coating
ingespoten. Deze coating moet een aantal dagen intrekken. Voor de veiligheid raden
wij u aan uw kind(eren) aanstaande maandag (kap)laarzen aan te doen.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Pasen
Donderdag 18 april staat in het teken van Pasen. We starten de dag met de
Paasviering in de Joannes de Dooperkerk. Kinderen spelen het Paasspel “Open je
ogen”. Alle kinderen worden om 8.25 u op het kerkplein verwacht. Vanwege de
veiligheid vragen wij u om niet met auto’s op het kerkplein te komen.
De groepen 1 t/m 4 lopen na het Paasspel terug naar school en de groepen 5 t/m 8
gaan op de fiets terug.
Op school gaan de kinderen in hun eigen klas een activiteit doen om daarna met
elkaar te lunchen. Dit jaar doen we het ‘American Way’. Elke leerling neemt iets mee:
een half brood, een pakje boter, beleg, een pak drinken. Zo zorgen ze samen voor
een heerlijke lunch. Bij de klassen komt een intekenlijst te hangen, waar u kunt
aangeven waar u voor wilt zorgen.
We sluiten de dag af met een Paaspuzzeltocht in de wijk.
Na deze afwisselende dag kunnen de kinderen vanaf 14.30 uur gaan genieten van
de meivakantie. Mocht de vervroegde opvang van uw kind door het continurooster
een probleem zijn, bespreekt u dat dan even met de leerkracht.
Het team wenst u allen alvast een Vrolijk Pasen!
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Nieuws uit de groepen 5
Afgelopen weken hebben de kinderen van de groepen 5
gewerkt aan het geschiedenisproject: ''Het oude Egypte''. In
de klas zijn we veel te weten gekomen over o.a. mummies,
sarcofagen, hiërogliefen en piramides.
Het hoogtepunt tijdens dit project was het bezoek aan het
Rijksmuseum van Oudheden. De kinderen hebben een
speurtocht gedaan en kwamen onderweg niet alleen
mummies tegen van mensen, maar ook van dieren,
waaronder zelfs een krokodil. Natuurlijk hebben de kinderen
nog veel meer bijzonderheden gezien. Mede dankzij de ouders die gereden en een
groepje begeleid hebben, is het een leuke en leerzame excursie geweest!
Daarnaast hebben ze de
afgelopen periode
meegedaan aan het project
'Blaasmuziek is Cool'. Het
project is aangeboden door
muziekvereniging Excelsior
met subsidie van de
gemeente PijnackerNootdorp. Het bestaat uit een
aantal lessen die afwisselend
door Suzan Vermeer, de
leerkracht vanuit Excelsior en
de eigen leerkracht gegeven
worden.
De leerlingen leren een viertal liedjes en doen allerlei ervaringen op met
verschillende blaasinstrumenten, verschillende manieren van spelen en slagwerk.
Afgelopen dinsdag hebben de kinderen dit leuke en leerzame project afgesloten. Een
aantal leden van Excelsior kwamen op bezoek en hebben samen met de kinderen
een presentatie gegeven over wat ze hebben geleerd tijdens dit project.
Alle kinderen hebben een uitnodiging gekregen om op maandagavond kennis te
komen maken met het aspirantenorkest van Excelsior.

Studiedag
Morgen, vrijdag 29 maart, is er een studiedag. Alle kinderen zijn deze dag vrij.
De juffen en meesters gaan met elkaar leren en ontdekken wat we op ons pad gaan
tegenkomen bij de vorming van een ikc. Zeer belangrijk omdat dat er echt aan staat
te komen, de komende periode.
Daarnaast gaan we aan de slag met de bepaling van ons schoolplan. Voor de
komende vier schooljaren gaan we met elkaar afspreken welke onderwerpen onze
aandacht gaan krijgen.
Tenslotte krijgen de meesters en juffen een APK-workshop van onze muziekmethode
123Zing. Dat zullen de kinderen vast gaan merken…
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Even voorstellen: onze nieuwe directrice, Karen de Groot
Beste ouders, verzorgers en leerlingen van de Mariaschool,
Mijn naam is Karen de Groot. Ik ben 55 jaar en woon in Nootdorp. In september 2019
start mijn eerste werkdag als directeur op de Mariaschool. Een spannende dag waar
ik erg naar uitkijk. Een paar weken geleden ben ik al op school geweest en heb ik
kort kennis kunnen maken met een aantal collega’s en leerlingen. Ook de komende
maanden zal ik bij verschillende gelegenheden langskomen voor de overdracht en
verdere introductie.
Al jaren werk ik met veel plezier als locatiedirecteur op een
katholieke basisschool in de gemeente Zuidplas. Een tijdje
geleden begon het te kriebelen. Toen ik op een avond
wederom in de file stond, wist ik dat ik aan verandering toe
was. Ik ging op zoek naar een schoolleidersfunctie op een
school in de buurt en mijn oog viel direct op de vacature voor
directeur op de Mariaschool. Wat een fijne school en wat ben
ik blij dat ik deze stap kan zetten!
Ik ben wel bekend met de gemeente Pijnacker. Ongeveer 21
jaar geleden ben ik met mijn echtgenoot en twee jonge
kinderen in Nootdorp komen wonen. Daar wonen wij nu nog. In mijn vrije tijd ben ik
vaak buiten te vinden; op de fiets of op een wandelroute. Ook voor een stedentrip
ben ik altijd in.
Het onderwijs is een van mijn passies. Een groot deel van mijn leven ben ik dan ook
werkzaam geweest in de onderwijs- en opleidingssector. Aan het begin van mijn
carrière in de commerciële branche, later bij de overheid in het primair onderwijs. Ik
ben begonnen als groepsleerkracht en in de loop der tijd kwamen er steeds meer
managementtaken bij.
De fijne sfeer, de open en enthousiaste collega’s en leerlingen èn de visie die men bij
de Mariaschool heeft op leren, maken dat ik erg veel zin heb om te starten. Samen
met collega’s, kinderen, ouders/verzorgers, MR en bestuur wil ik er graag voor
zorgen dat deze school een school blijft waar iedereen trots op is. Verder zijn de
samenwerking met SkippyPePijn voor de ontwikkeling van een kindcentrum en de
nieuwbouw die binnenkort start, uitdagingen waar ik me met enthousiasme op zal
storten.
Graag tot ziens in het nieuwe schooljaar. Het lijkt me fijn om u te ontmoeten. Mocht u
me zien staan en heeft u een vraag, aarzel dan niet om mij te benaderen. Ik zie
ernaar uit kennis met u te maken.
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Wandelen voor water
Ruim 100 kinderen van de groepen 7 en 8
keken de afgelopen tijd gespannen naar
de weersvoorspelling…komt er regen en
storm? Wordt het rustig en droog weer?
Op 20 maart deden de kinderen mee aan
Wandelen voor Water. Ze liepen 6
kilometer met 6 liter water in hun rugzak.
Op school hadden zij in de voorafgaande
week al veel informatie gekregen van
Marlies Bles en Carin van den Berg van
“Wij steunen Kenia”. Zij zijn de drijvende krachten achter dit fantastische doel.
De kinderen leren over Kenia en de kinderen daar. Ze weten nu dat de kinderen ver
moeten lopen voor schoon water en dan rustig met 20 liter water weer terug naar
huis moeten komen. Dat valt echt niet mee…
In de lopen van de jaren hebben Marlies en Carin al veel geld opgehaald voor “Wij
steunen Kenia”. Er is inmiddels een schoolgebouw, toiletjes, een afvangsysteem voor
regenwater via de dakgoten en nog meer.
Elk jaar als Marlies en Carin de Mrweni school bezoeken nemen zij ook een enorme
hoeveelheid pennen mee die de Mariaschool heeft verzameld.
Vandaag hebben Mats en Robbert (gr. 8) en Brandon en Mees (gr.7) hen een
cheque overhandigd van € 2805,34. Dit bedrag wordt vermeerderd met factor 1,5
door Stichting Wilde Ganzen. Dank aan iedereen die heeft gesponsord voor dit
goede doel!
De flessen water waren geschonken door Albert Heijn Keijzershof.

Tussenstand Sportactiviteiten
A.s. woensdag trappen de eerste teams af voor het
schoolvoetbaltoernooi. In totaal 15 teams van de Mariaschool
zullen gaan deelnemen. Alle teams worden begeleid door één of
meer ouders. Er zijn bovendien ouders die wedstrijden gaan fluiten!
We zijn heel erg blij met deze enthousiaste vrijwilligers.
Inmiddels zijn ook de uitnodigingen voor het volgende toernooi uitgedeeld. Het
schoolhockeytoernooi vindt plaats op woensdag 22 mei(groepen 5 en 6) en 29 mei
(groepen 7 en 8) De strookjes dienen uiterlijk 1 april ingeleverd te zijn.
De uitnodiging voor het schoolhandbaltoernooi volgt volgende week. Deze vindt
plaats op vrijdag 31 mei (dag na Hemelvaart). Voor deze twee toernooien hopen we
natuurlijk weer op enthousiaste ouders die een team willen begeleiden! Support
langs de lijn is ook altijd welkom!
Tot slot presenteren we met gepaste trots
de nieuwe sporttassen van de
Mariaschool:
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Nieuws uit onze parochie
Joannes de Dooperkerk, Oostlaan 38 te Pijnacker
Zondag 31 maart

4e zondag van de veertigdagentijd
9.15 uur

Eucharistieviering; Presentatieviering Eerste
Heilige Communnie
aansluitend koffiedrinken in de kerk

Palmpasen
Op deze dag herdenkt de Kerk de blijde intocht
van Jezus in Jeruzalem. De mensen zwaaiden
Jezus toe met palmtakken. Wij willen met de
kinderen daarom een Palmpasen-prosessie
houden tijdens de viering. Zij kunnen dus een
Palmpasenstok meebrengen naar de viering. Dit
jaar valt Palmpasen op 14 april.
Mocht je een Palmpasenstok willen maken en
heb je geen kruis, dan kun je deze de komende
weken ophalen bij het parochiesecretariaat van
de Joannes de Dooperkerk.
Om deze stok te versieren heb je volgens de traditie het volgende nodig: wit
en rood crêpepapier, palmtakje (krijg je in de kerk op zondag 9 april),
broodhaantje, hartje, 2 mandarijnen, pinda’s, 30 rozijnen en 12 paaseieren.
Op 14 april begint de Palmpaasviering om 9.15 uur. Tijdens een groot
gedeelte van de viering hebben de kinderen een eigen programma en na de
viering kunnen ze de palmpaasstok geven aan iemand die een extraatje
goed kan gebruiken, omdat hij of zij ziek of alleen is. Of iemand die het op
dit moment niet zo breed heeft. Mochten ze niemand kunnen bedenken, dan
kunnen ze hem ook afgeven bij één van de vele zieke mensen in de
Keijzershof. Na de viering kun je bij de leiding een adres ophalen.
Het kinderkoor zingt met Palmpasen onder leiding van Mario Kind.
Wil jij Oók meezingen? Dat kan! De repetities zijn op zaterdag van 09.30 10.30 uur op de bovenverdieping van het Parochiehuis en op zaterdag 13
april in de kerk. Je kunt je opgeven via de mail bij Annie van der Burg,
annievdburg@outlook.com.
Werkgroep Gezinsviering
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