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Gelukkig Nieuwjaar!

Allereerst voor iedereen de beste wensen voor 2021. We wensen jullie een goed en gezond Nieuwjaar toe en
we hopen dat we elkaar snel weer zien!

Thuisonderwijs

Deze week zijn we gestart met online lesgeven en thuisonderwijs. We kunnen merken dat we er al flink wat
ervaring mee hebben opgedaan in het voorjaar en er gaat heel veel goed! We realiseren ons zeker dat het voor
velen van u een flinke opgave is om uw kind(eren) hierbij te begeleiden. We zijn dan ook heel blij met alle inzet
van u als ouders om uw kinderen toch verder te helpen in het leerproces. En we zijn heel trots op alle kinderen
die heel goed bezig zijn met hun schooltaken!
De kinderen van groep 4 t/m 8 hebben dagelijks contact met de leerkracht tijdens het videobellen ( Google
meet). Zij krijgen daar hulp en uitleg over hun werk, maar ook heel belangrijk, ze zien elkaar en kunnen even
bijkletsen. We zouden heel graag zien dat alle kinderen hierbij aanwezig zijn. Mocht het niet lukken door een
technische storing of iets anders, laat dat dan even weten. Dan zoeken we op een andere manier of op een
ander moment contact. Verder zijn de leerkrachten onder schooltijd, via de mail, chat of telefoon, elke dag te
bereiken voor vragen, problemen enz.
Ook de leerkrachten van de kleuters en groep 3 zullen regelmatig contact opnemen om te horen hoe het gaat.
Elkaar spreken en contact houden is in deze tijd heel belangrijk!
We hadden gehoopt dat we op 18 januari weer open mochten, maar helaas ziet het er naar uit dat het langer
gaat duren. Ook fysieke bijeenkomsten zoals ouderavonden kunnen hierdoor niet plaatsvinden.

Noodopvang

Voor de ouders in de cruciale beroepen die gebruik maken van de noodopvang het dringende verzoek om
steeds uiterlijk voor vrijdag 17.00 uur de opgave te doen voor de week die komt. De groepen zijn groot en het
is voor ons belangrijk om te weten op hoeveel kinderen we moeten rekenen i.v.m. de personele bezetting!

Ouderbijdrage

Aanstaande vrijdag wordt de eerst termijn van de ouderbijdrage geïncasseerd. Ouders die geen gebruik
maken van de automatische incasso, worden verzocht om de bijdrage zelf over te maken naar
rekeningnummer:
NL26 RABO 01522 72 127
t.n.v. De Maarsborg schoolrekening
Kinderen van groep 1 t/m 7
kinderen in groep 8

€ 52,50
€ 100,00 (in verband met kamp)

Stichting Leergeld

Mocht het voor u financieel een probleem zijn om de ouderbijdrage te betalen; het is mogelijk om gebruik te
maken van Stichting Leergeld ( https://www.leergeld.nl/zuid-oost-groningen/doe-een-aanvraag/) Eventueel
kan onze administratieve kracht u helpen met de aanvraag.
Graag willen we ook de regeling voor het sport en cultuurfonds nog even onder uw aandacht brengen.
Voor wie:
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen is bestemd voor kinderen en jongeren van 0 tot en met 17 jaar die
om financiële reden geen sport- of cultuurlessen kunnen volgen.
Door wie:
Een aanvraag bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen kan alleen gedaan worden door een professional
uit het onderwijs, sociale wijkteams, schuldhulpverlening, jeugdzorg, gezondheidszorg of maatschappelijk
werk. Deze professionals worden intermediairs genoemd. De intermediairs zijn al betrokken bij de kinderen,
jongeren en gezinnen en kennen de (financiële) thuissituatie en de sport/cultuurwensen van de
kinderen/jongeren. Ook vrijwilligers van Stichting Leergeld kunnen een aanvraag indienen.

Huisnummerbingo

In deze periode van het jaar zitten we vaker binnen. Helemaal als we niet van huis weg hoeven. Juist dan is het
leuk en gezond om elke dag naar buiten te gaan. We hebben hier iets leuks voor gevonden: een
huisnummerbingo. Je wandelt door de wijk met een (zelfgemaakte) bingokaart en kruist alle getallen
(huisnummers) aan die je op de huizen ziet. Op onderstaande website vind je bingokaarten en een uitleg van
het spel.
https://www.allesoverspeelgoed.nl/huisnummer-bingo-maakt-wandelen-nogleuker/?fbclid=IwAR3zEEyBs28M8bukhjivX3yqsFt6VttNb0mrsyDkDGN2479V

Klusser gezocht

De school wordt van binnen steeds een beetje frisser. Meneer Jan is momenteel de kozijnen en de deuren op
de gang aan het verven en in de personeelskamer is wat geschoven met kasten. Nu is niet alles meer gelijk en
daarvoor zoeken wij een klusser. Is er iemand die voor ons kastdeurtjes kan maken? U kunt zich melden bij de
leerkracht of bij Carine.

Nieuwjaarsquiz

Vrijdag 08 januari 2021 gaan we weer een
quiz doen! Een Nieuwjaarsquiz! Een
Kahoot-quiz die live via YouTube
uitgezonden wordt vanuit school met
2 nieuwe quizmasters!

De hele familie en iedereen die verder mee wil doen, kan de quiz meespelen.
Wat moet je doen:
Je hebt een apparaat met (groot) scherm en internetverbinding nodig waar je de livestream in YouTube op kunt
kijken. Hierop kun je namelijk de quiz zien, zoals je die normaal gesproken ook op de televisie ziet. Dit kan een
laptop of tablet of telefoon zijn, maar op veel televisies kun je tegenwoordig ook live YouTube kijken.
De livestream begint om 18:30 uur te lopen. Voordat de livestream begint, kun je deze alvast klaarzetten. De
quiz start om 19:00 uur!
Verder heb je per persoon een ander apparaat nodig waar je de quiz op kunt spelen. Dit apparaat moet
verbonden zijn met internet. Dat kan een laptop, tablet of telefoon zijn. Als je op een tablet of telefoon mee
wilt spelen, kun je ook de app van Kahoot! downloaden in de play-store of app store. Maar je kunt ook gewoon
via de browser naar https://kahoot.it/ . Natuurlijk hoef je niet allemaal een apparaat te hebben. Je kunt
natuurlijk ook per huishouden samen op één apparaat meespelen. Verdere instructies om in te loggen krijg je
via de livestream.
Beide apparaten eenmaal ingesteld, ben je klaar om te spelen. Heel veel succes gewenst!
Twee tips n.a.v. de vorige quiz :
Als de livestream blijft hangen of vertraging heeft, dan kun je pagina verversen. Tijdens de quiz is de kans groot
dat YouTube de resolutie lager zet. Deze kun je zelf weer verhogen. Dit gaat via het tandwieltje. Zet hier de
kwaliteit zo hoog mogelijk!

Hier de link: https://youtu.be/0GUF8iWeVL8

