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____________________________________________________________________
___________________________
Het thema waar in de verschillende bouwen over gesproken
wordt:
Onderbouw:
Ik kan vertellen wat ik al kan.
Middenbouw en
Bovenbouw:
Ik kan mijn eigen kwaliteiten
benoemen.
Zie ook: www.
kwinkopschool.
nl
Sint Maarten

De wintertijd is in gegaan en daarbij komen ook de gezellige dagen in
zicht. Gisteren hebben de kinderen al met hun mooie lampions langs de
deuren mogen lopen. Alle kinderen ontvingen van de
winkeliersvereniging van Stadskanaal een zakje snoep, omdat het lopen
daar niet mogelijk was. Wat attent van hun! Via deze weg willen we ze
hartelijk bedanken.

Reminder

Aankomende maandag, 16 november, zijn de kinderen vrij vanwege een (online) studiedag voor het team.
Verder veel bijzondere activiteiten de komende week:

Week van de gezonde voeding

In de week van 16 november besteden wij extra aandacht aan gezonde voeding. In de bijlage van de mail kunt u
er allerlei informatie over vinden.

Streetwise

Woensdag 18 november doet onze school mee aan Streetwise. Alle groepen doen activiteiten die er op gericht
zijn om kinderen veiliger deel te laten nemen aan het verkeer. Via onderstaande link kunt u zien wat uw kind
gaat doen.
https://youtu.be/GZMC-xQ8LOg
Let op! Sommige kinderen moeten ook iets meenemen.
Groepen 3 en 4:
Graag gymschoenen mee in verband met hygiëne en veiligheid tijdens de activiteit.
Groepen 7 en 8:
Graag op de fiets naar school komen zodat de kinderen op hun eigen fiets mee kunnen doen aan hun activiteit.

Groep 8 voortgezet onderwijs

Donderdag 19 november komt Carin Gremmer namens Ubbo Emmius in groep 8 om te vertellen over Ubbo en
het VO. Vanwege Corona is er dit jaar geen Ubbo Experience. Naast deze voorlichting krijgen de kinderen deze
week ook de VO gids mee naar huis. Hier staat veel informatie in over het voortgezet onderwijs. (ook handig
voor de ouders van groep 8…)

Bijna 4?

Heeft u thuis een peuter van drie die in 2021 vier jaar wordt, wilt u ons dit zo snel mogelijk laten weten? En kent
u mensen met jonge kinderen die op zoek zijn naar een basisschool? Misschien kunt u ze vertellen dat ze altijd
vrijblijvend mogen kennismaken op de Maarsborg. Mond op mond reclame is nog altijd de beste reclame!

Werk in uitvoering

Ook al zit er nieuwbouw van de school in de planning, zolang we gebruik maken van dit
gebouw willen we er toch nog prettig bij zitten. Vandaar dat we bezig zijn om de gang op
te knappen. Er wordt geschilderd en we krijgen nieuwe kasten en werkplekjes. Ook
worden de wc groepen binnenkort vernieuwd.

Corona…

We merken dat er soms wat ongerustheid is over mensen of gezinnen waar een coronabesmetting is
vastgesteld. In deze gevallen handelen we strikt volgens de richtlijnen van de GGD en is er altijd contact met
school. Als kinderen dus weer terug zijn op school mag u er van uitgaan dat het veilig is.
Verder zien we dat meer kinderen alleen of met minder ouders naar school komen. Ook worden steeds minder
kinderen voor school afgezet met de auto. Heel fijn dat hierin meegedacht wordt. Bij het hek is het toch af en
toe nog te druk. Daarom willen we u vragen om elkaar de ruimte te geven.

Sinterklaas

Omdat de Sint wel wat hulp kan gebruiken, gaan de kinderen uit de groepen 5
t/m 8 woensdag 18 november lootjes trekken. De kinderen krijgen 25
november 5 euro mee om een cadeautje te kunnen kopen. Het is de bedoeling
dat elk kind vanaf groep 5 een surprise maakt.

Berichtje van de Centrum winkeliers Stadskanaal

Spectaculaire Sinterklaasquiz via internet.
Centrum Stadskanaal organiseert op zaterdag 14 november een Sinterklaasquiz waar alle kinderen van de
basisschool via internet aan mee kunnen doen.
Noteer het maar vast in je agenda, want op zaterdag 14 november gebeurt er weer iets spectaculairs in
Stadskanaal. Op initiatief van Centrum Stadskanaal komt Sinterklaas bij alle kinderen thuis via het internet,
samen met ReporterPieten en een echte SidekickPiet. Tijdens een speciale live-uitzending zal Sinterklaas de
kinderen toespreken en bijpraten.
Extra bijzonder is de Sinterklaasquiz die de kinderen online kunnen meespelen. Er zijn tientallen mooie prijzen te
winnen, beschikbaar gesteld door de plaatselijke winkeliers. De vragen worden live gesteld door ReporterPieten
die rondlopen in het centrum van Stadskanaal. Het zijn leuke, grappige en soms ook pittige vragen en Sinterklaas
is heel benieuwd naar wat de kinderen allemaal weten. De laptop van Sinterklaas ligt al aan de lader. Ben jij er
ook klaar voor?
Om mee te doen met de Sinterklaasquiz moet je op zaterdag 14 november vóór 16:30 uur inloggen op
www.vandebond.nl/sinterklaas De quiz wordt gespeeld met Kahoot. Daarvoor kun je op de computer of laptop
naar www.kahoot.it. Als je met een tablet of telefoon speelt, kun je het beste van tevoren de Kahoot-app
downloaden.

Agenda november 2020

Maandag 16 november: studiedag, kinderen vrij.
Hele week: week van de gezonde voeding.
Dinsdag 17 november: schoolcommissie en MR vergadering (online)
Woensdag 18 november: Streetwise
Donderdag 19 november: voorlichting Ubbo Emmius
Woensdag 25 november lootjes trekken groep 5 t/m 8

De volgende nieuwsbrief komt uit op 26 november 2020.

