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Het thema waar in de verschillende bouwen over gesproken wordt:
In alle bouwen:

Ik kan samen met anderen werken aan een veilige groep.

Zie ook: www. kwinkopschool.nl

Uitgave nieuwsbrief

Anders dan u gewend was, komt de nieuwsbrief dit jaar uit op donderdag. In principe zal dit één keer in de twee
weken gebeuren.
Terug naar gewone schooltijden

Vanaf de corona aanpassingen mochten de kinderen gespreid binnen komen. We zien dat de meeste kinderen al
voor 8.30 uur binnen zijn. Vanaf maandag 31 augustus is de inlooptijd weer tussen 8.20-8.30.
Welkom

In groep 1a mochten we na de zomervakantie zes nieuwe kinderen verwelkomen! Kas Verjans, Duuk Verjans,
Sofie Hulzebos, Mike Hiddema, Juliët Post en Lars Teering. In groep 1b mochten we de volgende vijf kinderen
welkom heten: Lars Eefting, Samuel Huisman, Romero Kapel, Mackenzie Vlas en Lindsay de Vries. Ook in andere
groepen verwelkomen we nieuwe kinderen: Jan (gr 3), Guus (gr4) en Marleen (6a) Boes en Thirsa Roossien (gr 4).
Heel veel plezier op de Maarsborg!
Afscheid

Amber Veld uit groep 8 is verhuisd naar Onstwedde. Van haar nemen we afscheid. Vanaf volgende week gaat ze
naar De Rank. Een fijne tijd daar gewenst!
Beterschap

Voor Benthe uit groep 2a begint het nieuwe schooljaar even anders. Ze heeft haar been gebroken en is
inmiddels geopereerd. Beterschap Benthe! We hopen je gauw weer te zien.
Nieuwe leerkrachten

We starten dit jaar met twee nieuwe leerkrachten binnen ons team. Ze stellen zich even aan u voor.
Hallo allemaal, even voorstellen:
Ik ben Lianne Raveling en ik ben 24 jaar.
Ik ben dit jaar nieuw op de Maarsborg in groep 1 en 2 op dinsdag, donderdag en
vrijdag. Vorig jaar werkte ik in groep 2 op de Lindenborgh in Musselkanaal.
Zelf woon ik ook in Musselkanaal met mijn vriend. 18 juni 2021 gaan wij trouwen en
hier hebben we erg veel zin in.
In mijn vrije tijd sport ik graag en zing ik in een bandje.
Ik heb ontzettend veel zin in dit schooljaar en ik hoop jullie allemaal snel te leren kennen!

Mijn naam is Mark Leffers.
Geboren en getogen in Stadskanaal.
Hier woon ik nog steeds samen met mijn vrouw en mijn twee kinderen
van 10 en 12 jaar.
In 2003 ben ik afgestudeerd van de Pabo en sindsdien werk ik als leraar.
Een aantal ouders zou mij kunnen kennen van de Baldakijn.
Hier heb ik jarenlang gewerkt.
Vanaf dit schooljaar versterk ik het team van de Maarsborg.
Verdeeld over de week geef ik les aan groep 6A, groep 7 en groep 8.
Mijn eerste indruk is zeer positief. Een mooie school, goed team en leuke kinderen.
Ik heb er zin in!

LOT (Luizen Opsporings Team)

In de week van 7 september komt het LOT team weer op school om de kinderen te controleren op hoofdluis. We
willen u vragen of u uw kind thuis al goed wilt controleren en eventueel behandelen, zodat we hopelijk een
luizenvrije school zijn.
LOI Kidzz

Morgen krijgen de kinderen van groep 6 t/m 8 een folder mee van LOI Kidzz. Deze instelling verzorgt
typecursussen voor kinderen. Blind typen is een belangrijke vaardigheid. Op de basisschool én straks in het
middelbaar onderwijs. Huiswerk is sneller klaar en schoolprestaties verbeteren er door, stellen deskundigen
vast. Wij bevelen deze cursus van harte aan!
Vakantielezen groep 3 en 4 (vorig schooljaar)

Voor de vakantie hebben de kinderen van groep 3 en 4 een
rugzakje met boeken van onze bibliotheek meegekregen om
thuis te kunnen lezen. De bibliotheek is weer geopend en de
boeken moeten weer ingeleverd worden. Dit kan gewoon in
de klas.
Kidsclub Maarswold

In de bijlage vindt u de jaarplanning van de kidsclub Maarswold. Om de twee weken krijgen de kinderen een
folder mee met daarop de activiteiten die voor de kinderen in de wijk georganiseerd worden. Ook vindt u de
uitnodiging voor de eerste activiteit.
Bibliotheek vrijwilligers gezocht

De schoolbibliotheek is weer geopend. We zijn op zoek naar ouders die structureel willen meehelpen om de
kinderen boeken te laten lenen. Werkzaamheden die erbij komen kijken zijn o.a.: boeken innemen/uitlenen aan
de kinderen en invoeren op de computer, boeken terug zetten in de kasten en boeken invoeren in het systeem.
De bibliotheek is geopend op woensdagmiddag van 12.30 tot 14.15 en op donderdagmiddag 12.30 tot 14.15. U
kunt zich melden bij Anita, Lenny of via de schoolmail.
Gymdagen en vakantierooster

In de laatste schoolweek voor de zomervakantie hebben de kinderen een informatieblad meegekregen met
daarop belangrijke informatie over gymdagen, vakantiedagen en studiedagen. Deze informatie staat ook op onze
website: www.maarsborg.nl De site wordt regelmatig bijgehouden, dus neem af en toe maar eens een kijkje!

Trakteren

Als uw kind jarig is, mag het trakteren! Nu we te maken
hebben met Corona, mag er alleen iets uitgedeeld worden
dat is voorverpakt. Met ingang van vorig schooljaar is het
zo dat uw kind(eren) alleen in de klas trakteert en niet
meer langs de leerkrachten gaat. Juf Carine en meneer Jan
zullen uw kind nog wel feliciteren, maar een traktatie is
niet nodig.

Gymschoenen verplicht

Alle kinderen vanaf groep 1 moeten tijdens de gymles stevige gymschoenen dragen,
Hygiëne en veiligheid staan hierbij voorop.
Het is belangrijk dat ze de schoenen zelf aan kunnen doen! Groep 1 en 2 bewaren de gymschoenen op school.

Agenda augustus/september 2020

2 september: Juf Sonja jarig
1 september t/m 9 oktober: oudergesprekken
De volgende nieuwsbrief komt uit op 10 september 2020.

