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Het centrale thema waar in de verschillende bouwen over gesproken wordt,
is weerbaarheid:
Onderbouw: Grapje? Lach er om!
Midden- en bovenbouw: Stootje? Vang het goed op!
Meer informatie: www.kwinkopschool.nl

Klasbord

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we op de Maarsborg gaan werken met Klasbord.
Dit is een app waarmee we u als ouders bij dringende zaken makkelijk en snel kunnen bereiken. Deze app
vervangt de telefoonketen die we in verband met de wet op de privacy niet meer mogen gebruiken.
Deze week ontvangt uw kind op papier een stappenplan (inclusief een unieke klascode).
Ouders met 2 of meer kinderen krijgen dus meerdere codes, maar u kunt meerdere groepen toevoegen in
Klasbord. Vergeet bij de instellingen niet de push-meldingen en mail-meldingen van een nieuw bericht áán te
vinken. Als alle ouders zich hebben aangemeld, zal de leerkracht een testbericht sturen.
Mocht u inhoudelijke of technische vragen hebben over Klasbord, dan kunt u zich melden bij
de groepsleerkracht.
Studiedag team

Aanstaande woensdag, 10 oktober, heeft het team van de Maarsborg een studiedag.
De kinderen zijn deze dag vrij!
Aanvangstijd school

Iedere ochtend kunnen kinderen vanaf 8.20 uur binnenkomen. Om 8.25 uur gaat de bel, dan moet
iedereen naar binnen. Om 8.30 uur gaan de deuren dicht, dan starten de lessen.
We merken dat er toch nog regelmatig kinderen te laat komen, vandaar dat we bovenstaande nog
even weer onder de aandacht brengen. Dus…kom op tijd en help ons om op tijd te beginnen!
Groep 3

In het begin is het nog spannend, naar de “grote” school en is het fijn dat hun ouders nog mee naar
binnen gaan. Inmiddels is iedereen gewend en kunnen ook de kinderen van groep 3
na de herfstvakantie zelfstandig naar binnen.
Verkeersveiligheid rondom de school

Het is druk bij het uitgaan van de school. Kinderen vertrekken lopend of op de fiets, ook veel kinderen
worden met de auto gehaald. Dit levert soms onveilige situaties op.
Daarom willen wij u vragen, als u uw kinderen brengt en haalt met de auto, uw auto op
de parkeerplaats bij de flat te parkeren. Zo blijft voor de kinderen de straat voor de school
overzichtelijk en veilig.

Contactouders

Het nieuwe jaar is inmiddels begonnen en er hebben al een aantal activiteiten plaatsgevonden.
Activiteiten waar we niet zonder de hulp van ouders kunnen. Ook dit jaar zijn er weer contactouders
die onze taken iets verlichten. De contactouders slaan een brug tussen leerkrachten en ouders als het
gaat om bijvoorbeeld het regelen van hulp tijdens excursies. Zonder al deze meewerkende ouders
kunnen veelal geen tot weinig activiteiten georganiseerd worden. Alvast bedankt voor de inzet!
De contactouders dit schooljaar zijn:
- groep 1/2A:
Josine Kok en Yvette de Graaf
- groep 1/2B:
Tessa Janssen en Marcella Bakker
- groep 3A:
Marleen Kragt en Sabina Leenders
- groep 3B/4B: Ella Mlynarczyk en Sandra Smit
- groep 4A:
Carmen Verjans en Miranda Jongman
- groep 5:
Anna Baas en Marjolijn Hempen
- groep 6:
Annika van Housselt en Annehilde Breman
- groep 7:
Jolien Mellema en Carola Wieldraaijer
- groep 8:
Ellis Prins en Carin Gremmer
De eerste bijeenkomst voor contactouders is vandaag, maandag 8 oktober om 19.30 uur.
De koffie/thee staat klaar om 19.20 uur. Tijdens deze bijeenkomst wordt er met elkaar kennis gemaakt
en kort uitleg gegeven wat contactouder zijn inhoudt.
Wanneer je niet aanwezig kunt zijn, graag afmelden bij: anita.mulder@sgperspectief.nl.
Namens het team, Anita Mulder
Fietsenkeuring

Afgelopen donderdag was de jaarlijkse fietsenkeuring. In totaal zijn er 85 fietsen gekeurd.
Op een paar kleinigheden na, zijn praktisch alle fietsen goedgekeurd.
Jammer dat niet ieder kind zijn/haar fiets heeft laten keuren. Een goede fiets is van groot belang voor
de veiligheid van uw kind!
Struuntocht groep 8

Bij goed weer doen de kinderen van groep 8 op maandag 15 oktober mee aan een zogenoemde
‘Struuntocht’ nabij het scoutinggebouw in Stadskanaal. De kinderen moeten die dag op de fiets naar
school komen. Het is aan te raden kleding en schoeisel te dragen dat vies mag worden.
UBBO Xperience Stadskanaal

Vandaag krijgen de leerlingen uit groep 8 een brief mee over de UBBO Xperience van 17 oktober.
Kinderen moeten zich hiervoor aanmelden. Het is dus verstandig om de brief goed door te lezen.
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