
Nieuwsbrief                    

Schooljaar 2018-2019, nr. 4 
      

Datum  Opmerking / thema  
 

27 november Schoen zetten 

28 november “Oh kom er eens kijken wat ik in mijn schoentje 
vind!” Zit er iets in de schoen?? 
Denktank 8.30 - 10.00 uur 

29 november Pepernoten bakken groep 1-2  
Patronaat: Jong + Oud = GOUD 

30 november Pepernoten bakken groep 3-4  
Patronaat Jong + Oud = GOUD 

5 december Sinterklaas op school 

6 december Alle leerlingen VRIJ 
Studiedag Wijzers in Onderwijs 

20 december Kerstdiner 
 

 

TERUGBLIK HERFSTACTIVITEIT 

 

 
Woensdag 7 november gingen alle leerlingen een mooie herfstwandeling maken in de 
bossen in de omgeving van de school. Dit gebeurde onder leiding van 10 gidsen van IVN 
Limburg en een aantal hulpouders. Het herfstzonnetje scheen heerlijk en de kinderen gingen 
op ontdekkingstocht. Er werden herfstbladeren, paddenstoelen en kleine dieren bestudeerd. 
Hiervoor kregen de kinderen zoekkaarten. In de herfst kunnen de leerlingen namelijk het 
seizoen met alle zintuigen ervaren. Hoe zien de bomen en knoppen er in de herfst of winter 
uit? Waarom vallen en verkleuren de bladeren van sommige bomen? Hoe overleven planten 
en dieren de winter? Welke vogels blijven er in de omgeving in dit seizoen? Na een tocht van 
3 uur kwamen de leerlingen vol enthousiasme weer terug op school: het was een mooie 
leerzame ochtend in de natuur! 
 
 



 
 

SINTERKLAASACTIVITEITEN 
 

 
Sinterklaas is weer in het land. Afgelopen zaterdag zette hij voet aan wal in Zaanstad. 
Gelukkig stond er genoeg water in de Zaan, waardoor de Pakjesboot kon aanmeren. 
Sinterklaas had vanwege de lage waterstand in de Zaan al een helikopter geregeld om van 
school naar school te vliegen. En om die nu te annuleren??? Dat is toch jammer. Verder 
heeft hij nog niets geregeld, maar hij denkt dat de slimme leerlingen van BS Maria Goretti 
wel een oplossing weten te bedenken zodat hij toch met de helikopter kan komen. We 
wachten maar af of dat allemaal gaat lukken en de Goedheiligman onze school kan 
bezoeken op woensdag 5 december.  
Toch gaan we door met de voorbereidingen voor het feest: 
Groep 1-2 ging al op donderdag 14 november naar het Thomashuis voor een 
Sinterklaasactiviteit samen met de bewoners. Er werden Pietjes geknutseld. De school is al 
mooi versierd. En er wordt al volop geknutseld en getekend. 
Ook worden er pepernoten gebakken in het Patronaat (Jong + Oud = GOUD) op donderdag 
29 november door groep 1-2 en op vrijdag 30 november door groep 3-4. 
Op 27 november mogen alle kinderen van de school en van de peuterzaal hun schoen 
zetten. We hopen dat Sinterklaas enkele Pieten stuurt om ze te vullen. Nemen jullie op 
dinsdag 27 november een extra schoentje mee?? 

 
 

 

 



 

VOORAANKONDIGING SPONSORLOOP APRIL 2019 

 
 

Beste kinderen van de Maria Goretti-school, beste ouders/verzorgers,  
Ik zal me even voorstellen: Ik ben Fenne van Engelen. In juli 2015 liep ik de laatste keer als 
leerling van jullie school door de poort naar buiten. Inmiddels zit ik op vier gymnasium op het 
Connect College in Echt. Ik ben de zus van Fay uit groep 4 bij juf Renée. Mijn ouders zijn 
Erwin van Engelen en Patricia Linssen.   
Ik ga jullie nu informeren waarom ik iets schrijf in de Nieuwsbrief: 
In de zomervakantie ga ik deelnemen aan een reis naar Nepal, georganiseerd door Global 
Exploration.  

 
Stichting Global Exploration streeft met haar projecten vier doelen na: 

1. Wereldburgerstage 
 De interculturele stage is een bezoek van Nederlandse jongeren aan onze 
buitenlandse partners. Samen leren, praten, sporten, zingen en werken. leren dat 
mensen over de hele wereld anders zijn, maar dat dat ook prima is. 

2. Scholen voor scholen 
 Scholen voor scholen, de naam zegt het al, Nederlandse scholen werken samen met 
scholen en andere partners in de partnerlanden. Fondsen worden ingezameld en 
geïnvesteerd in het onderwijs, de zorg, lokale economie, en duurzaamheid in de 
partnerlanden. Wilde Ganzen steunt het scholen voor scholenproject jaarlijks met 
€50.000,-Sinds 2005 bereikten we samen al heel veel. 

3. Let’s Work 
 Bij het Let’s work project gaan onze jongeren aan de slag, om samen met de lokale 
partners, kleine klusjes op te knappen. Sportvelden opknappen, bomen planten, 
boekenkasten bouwen, schoonmaken en nog zo veel meer. Afhankelijk van de lokale 
wensen en behoeftes. 

4. Bewustwording 
 Bewustwording in Nederland bereiken we met ons Global Ambassador project. 
Iedere jongere bereikt minimaal 150 mensen die het verhaal te horen krijgen en op 
die manier na gaan denken over de wereld. 

  
Om al deze doelen te kunnen bewerkstelligen, moeten alle deelnemers sponsorgeld 
‘meenemen’. Ik organiseer allerlei acties om dit bedrag bij elkaar te krijgen. Misschien 
hebben jullie me al ergens wafels zien verkopen of zelfs al een wafeltje bij me gekocht.  
Het team van de Maria Goretti-school is ermee akkoord gegaan dat ik een sponsorloop 
organiseer op jullie school.  Deze zal een onderdeel vormen van de Koningsspelen in april 



2019. Op deze manier wordt het doel van die dag, bewegen, gekoppeld aan de doelen van 
Global Exlploration.  
U wordt tijdig geïnformeerd over de verdere vormgeving van deze sponsorloop. Ik zal ook 
begin april in elke groep een presentatie houden zodat de kinderen zich een beeld kunnen 
vormen van wat ik ga doen en ervaren in Nepal.   
  
Voor meer informatie over Global Exploration, zie https://www.global-exploration.nl/ 
 

SPEELGOEDRUILMARKT ECHT 
 

 
Speelgoedruilmarkt Recycle Sint ECHT ! 
Vrijdag 23 November 2018 18:00 uur – 21:30 uur 
Waarom zou je elk jaar alles nieuw kopen als je ook kunt ruilen en tegelijkertijd die 
speelgoedberg in je huis verkleint? Om speelgoed een tweede leven te geven organiseert 
Recycle Sint op vrijdag 23 november van 18.00 – 21.30 uur een speelgoedruilmarkt in 
Jeugdhuis Pius X, Mussenstraat 6 in Echt. Het is de manier om het Sinterklaasfeest 
duurzaam en voordelig te vieren.  
Hoe werkt het?  
Vanaf 18.00 – 19.30 uur is het mogelijk om speelgoed in te leveren. Neem speelgoed mee 
dat netjes, compleet en schoon is (geen knuffels!). Voor elk stuk speelgoed dat je inbrengt 
ontvang je een ruilbon. Het speelgoed wordt vervolgens ingedeeld in een (waarde-
)categorie.  
Vanaf 20.00 – 21.30 uur kan er “nieuw” speelgoed worden uitgezocht. Het is niet mogelijk 
om met geld te betalen, dus alleen als je zelf speelgoed inbrengt kun je komen ruilen. Alles 
wat overblijft wordt aan het goede doel geschonken.  
Recycle Sint wil laten zien dat ruilen van speelgoed een slimme en handige optie is: kinderen 
blij met hun “nieuwe” speelgoed, ouders blij met een opgeruimd huis en lagere uitgaven, en 
we belasten het milieu een stuk minder door niet mee te doen aan overconsumptie. Win-win-
win dus ! 
Voor meer info of vragen, check “Recycle Sint Echt” op Facebook. 
  

Wil jij muziek leren maken? 
 

 

Betreft:blokfluitlessen /muzieklessen Fanfare St. Judocus 
  
Beste kinderen, beste ouders / verzorgers, 
  
De fanfare van St. Joost begint in Januari 2019 aan een nieuw cursusjaar.  
Dat betekent dat ook nieuwe leerlingen zich weer kunnen aanmelden. Wil jij graag muziek 
leren maken? Lees dan snel verder! 
 
Blokfluitlessen 
Als je graag een muziekinstrument wilt leren spelen bij de fanfare, dan krijg je eerst 1 of 1,5 
jaar de Myouthic Base cursus of te wel blokfluitlessen. Deze lessen worden verzorgd door 
Myouthic, een centrum voor kunst en cultuur. De blokfluitlessen worden aangeboden aan 
kinderen van 7 jaar en ouder of vanaf groep 4 van de basisschool. Eén keer in de week 

https://www.global-exploration.nl/


(behalve in de vakanties) krijg je les van een juffrouw of meester die hiervoor een opleiding 
heeft gevolgd. Je leert hier noten lezen en schrijven, verschillende ritmes onderscheiden, 
blokfluit spelen en zingen. Na de blokfluitlessen, mag je een instrument kiezen. 
  
Instrument 
Als je al wat ouder bent, vanaf 9 jaar, kun je ook gelijk voor een instrument kiezen. 
Bij de fanfare kun je kiezen uit veel verschillende instrumenten:  
bugel, trompet, hoorn, tuba, trombone, saxofoon-sopraan, saxofoon-alt of slagwerk.  
Samen met de leraar van Myouthic en de contactpersoon van de fanfare kijken we welk 
instrument jij graag wilt spelen, of dit geschikt voor jou is en of de fanfare dit instrument nog 
op voorraad heeft of kan aanschaffen. 

  
Jeugdfanfare 
Ook de lessen op je instrument worden in St. Joost verzorgd door een docent van Myouthic. 
Als je 1 Jaar les hebt gehad mag je al meespelen bij de jeugdfanfare, hierbij maak je muziek 
samen met andere kinderen. Iedere vrijdagavond van 18.30 tot 19.30 uur wordt er 
gerepeteerd onder leiding van onze enthousiaste dirigente.  
Zij leert alle kinderen hoe je mooi samen muziek kunt maken. Soms geeft de jeugdfanfare 
ook concerten. Dat is ongeveer vijf keer per jaar. De jeugdfanfare speelt populaire muziek, 
die de kinderen ook zelf mee mogen uitzoeken.  
Kom gerust een keertje luisteren als je nieuwsgierig bent! 
  
Kosten 
Wil je nu beginnen met muziek maken? Dan betaal je alleen de contributie van de fanfare, dit 
is €50,00 per jaar voor een jeugdlid. Het cursusgeld van Myouthic inclusief blokfluit, 
leerboekje en tafelstandaard betaalt de fanfare voor jou zolang je blokfluit speelt. Bij een 
instrument betaal je 60% van de cursus en de fanfare betaalt 40%. Je kunt je aanmelden via 
bijgevoegd formulier. 
  
Vragen? 
Heb je nog vragen over de blokfluitlessen, de instrumenten of de (jeugd) fanfare? Dan kun je 
bellen of mailen met: Lucy Salden contactpersoon jeugd Fanfare St.Judocus en opleiding 
Myouthic.Tel.: 0475-485714. Email: peter_lucy.salden@planet.nl 
  
Een kijkje nemen? 
Op zondag 9 december is er de Myouthic speelmiddag in het Patronaat in St.Joost. 
Deze middag begint om 13.00 uur. 
Hier laten de leerlingen horen wat ze afgelopen jaar geleerd hebben. 
Iedereen is van harte welkom om naar deze speeldag toe te komen. 
De kinderen mogen na afloop alle instrumenten, onder begeleiding, zelf uitproberen. 
Tijdens deze middag kun je je ook opgeven of je formulier inleveren als je je wilt aanmelden 
voor de blokfluitles of een ander instrument. 
  
Met muzikale groet, 
Fanfare St. Judocus St.Joost 
  
Het aanmeldformulier van de fanfare is als bijlage bij deze nieuwsbrief verzonden. 
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