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Kalender: 
Do 23 nov toneelvoorstelling door leerkrachten Zandvoortse scholen voor gr 7-8 
Do 23 nov. MR vergadering 19.00 uur 
Do 23 nov. OV vergadering 20.00 uur  
vrij 24 nov. toneelvoorstelling door leerkrachten Zandvoortse scholen voor gr 3-4, 5-6. 
Di 5 dec. Intocht Sinterklaas 8.35 uur op Louis Davids Carré 
Wo 6 dec. Inloopochtend, er mag één cadeautje mee, aanvang lessen 9.30 uur. 
Di 12 dec. Staking basisonderwijs (afhankelijk v. uitkomst begrotingsbesprekingen 5-12) 
Do 14 dec. OV vergadering 20.00 uur 
Do 21 dec. Hele school vrij vanaf 12.00 uur. Verdere programma volgt. 
 

Communicatie met ouders: 
Nieuwsbrieven nog maar sporadisch! 
Door de regelmatige communicatie via de Parro 
app bent u goed op de hoogte van wat er op 
school speelt. Daardoor is het minder nodig een 
nieuwsbrief uit te laten komen. Deze zullen dan 
ook met gróte tussenpozen verschijnen! 
U krijgt via Parro de vraag te vertellen wat u van 
deze communicatielijn vindt! 
 

Drempelonderzoek groep 8 
Groep 8 heeft aan het drempelonderzoek 
deelgenomen. Deze toets geeft voor ons extra 
info om het advies voortgezet onderwijs te 
onderbouwen. De adviesgesprekken zijn 
gaande! 
 

Het geven van cijfers 
Op de Mariaschool was het 
gebruikelijk de resultaten 
van het gemaakte werk 
met een woord te 
benoemen. Goed, (ruim) 
voldoende, matig, enz. 
Dit lijkt voor de kinderen wat te vrijblijvend te zijn, 
daarom gaan wij uitproberen wat het effect is van 
het geven van cijfers. Met een 8 of een 10 kan je 
pas echt glimmen! (en een onvoldoende blijft nog 
even onv.) 
 

Tegeltjes voor Joods monument 
Groep 7 en 8: 
Kijk op www.mariaschoolzandvoort.nl voor het 
verslag van het maken van het 
Holocaustmonument. 
 

Kerstmusical 
Leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 
oefenen onder leiding van juf Anouk 
en juf Femme op woensdagmiddag 
voor een échte Kerstmusical! 

Opvoering op donderdag 21 december, de 
precieze tijden hoort u nog! 

Mediawijsheid 

Komende week 
gaan alle groepen 
met het onderwerp 
mediawijsheid aan de slag. 
Groep 7 en 8 gaan meedoen met het spel 
Mediamasters. (klik op de afbeelding voor de website) 
Elke speldag start met een korte aflevering op het 
digibord. Daarnaast gaan de leerlingen zowel in 
de klas als thuis aan de slag met zogeheten 
MediaMissies. Dit zijn vragen en opdrachten die 
te maken hebben met thema’s op het gebied van 
mediawijsheid. Onderwerpen die aan bod komen 
zijn sociale media, informatievaardigheden, 
programmeren, cyberpesten, vloggen en online 
samenwerken. Tijdens de opdrachten moeten 
kinderen overleggen, samenwerken, zelf media 
maken, media interpreteren en nemen zij het 
eigen mediagedrag onder de loep. Zo worden zij 
met én van elkaar mediawijzer.  
 

School in Sinterklaassfeer 
Heel veel ouders hebben vanmorgen onder 
leiding van de OV de school versierd, het ziet er 
weer gezellig uit! 

 
Sint komt dit weekend aan, bij ons op school 
heeft hij zelfs 2 plekken om te logeren: bij groep 
1 én bij groep 2! 
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