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Start juf Saline in groep 8

Maandag 1 februari start juf Saline met haar Lio-stage in groep 8. De Lio-stage is de laatste stage voordat je
afstudeert. Juf Saline zal de maandag, dinsdag en woensdag alleen voor groep 8 staan. Op de andere 2 dagen
staat meester Jochem voor de groep.
Juf Saline start 1 februari met online les geven aan groep 8. Ze is het afgelopen half jaar al veel in groep 8
geweest. Ze kent de kinderen en groep 8 daarom al goed. Ook heeft ze de afgelopen weken meegedraaid met
het online onderwijs aan groep 8. Ze zal het online programma op dezelfde manier voortzetten. We wensen juf
Saline een fijne tijd op de Maarsborg toe.

Ouderavond groep 8 adviezen VO

Maandagavond 18 januari zou er een ouderavond zijn over de adviezen
richting VO voor groep 8. Door de lockdown is deze niet doorgegaan. Deze
ouderavond is nu verplaatst naar maandag 1 februari. Tijdens deze
bijeenkomst krijgt u informatie over de procedures richting voortgezet
onderwijs. Het is belangrijk deze avond bij te wonen, zodat u goed
voorbereid bent op het adviesgesprek dat u op een later moment met de
leerkracht zult hebben. Er hoeft dàn niet meer gesproken te worden over
regels en procedures. U kunt zich dan, samen met de leerkracht, richten op
een goede keus voor uw kind! De bijeenkomst begint om 19.30 uur.
Normaal is de ouderavond alleen voor ouders, maar omdat we online
gaan, wil ik graag de kinderen er ook bij uitnodigen. De bijeenkomst is
door de lockdown natuurlijk online. We gebruiken hiervoor Google Meet.
De kinderen van groep 8 kunnen die avond op dezelfde manier inloggen
als bij het online onderwijs. (de Meetlink bovenin Google Classroom). Tot
maandag 1 februari!

4 februari studiedag

Ter herinnering: donderdag 4 februari is er een studiedag voor het team. De kinderen zijn deze dag dus vrij van
hun schoolwerk. Dan is er ook geen noodopvang en geen mogelijkheden voor chat met de leerkrachten.

Noodopvang

Een aantal kinderen gaat op vaste dagen naar de noodopvang bij ons op school. Deze vaste dagen staan
genoteerd. Voor de kinderen die onregelmatig komen in verband met de werktijden van de ouders graag voor
vrijdag 17.00 de dagen doorgeven. (maarsborg@sgperspectief.nl)
Wij blijven pleiten voor een afgewogen en gepast gebruik van de noodopvang omdat de groepen heel erg groot
worden.

Werk ophalen

Nu de maatregelen langer gaan duren komt er weer een moment waarop de kinderen nieuw werk kunnen
ophalen. Voor alle zekerheid geven we dit keer werk mee voor 3 weken. Dus tot aan de voorjaarsvakantie. We
hopen natuurlijk dat ze de laatste twee weken weer gewoon naar school kunnen en daar de rest kunnen doen,
maar dat is nog allerminst zeker. U of uw kind kan het werk ophalen op vrijdagmorgen 29 januari tot 12.00 uur.
De kinderen in de noodopvang van vrijdag 29 januari kunnen het werk zelf meenemen. Houd weer rekening
met zo min mogelijk mensen in school!
Deze keer ligt er ook iets klaar voor de kinderen van groep 1 en 2
In de planning van de groepen 4 t/m 8 zult u ook zien dat de kinderen 1 dag in de week geen meet momenten
hebben met de leerkrachten. Dat heeft ermee te maken dat de combinatie noodopvang en op afstand les
krijgen ondoenlijk blijkt. Op de “meetvrije” dag zullen de opdrachten zodanig aangepast zijn dat de kinderen er
zelfstandig mee uit de voeten kunnen. Mochten er toch vragen zijn dan worden die op een later moment of de
volgende dag beantwoord.
Lockdown lichtpuntje online

HÉT MIDDAGPROGRAMMA gaat nóg langer door! Lockdown lichtpuntjes: we hebben ze allemaal nodig.
Daarom gaan we door met Hét Middagprogramma!
We begonnen met 3 dagen, 6 uitzendingen, 60 activiteiten, honderden likes en duizenden fanatieke
deelnemers. 3 dagen werden er 7, en daar komen er nu nog eens 5 bij. Want Hét Middagprogramma wordt ook
nu weer verlengd, en wel tot en met 22 januari! Vanaf woensdag 20 januari zijn we weer LIVE met naast de
inmiddels vertrouwde onderdelen ook: De koeien van Jelle, Team Talento, Meester Freek Vonk én de
mogelijkheid voor kinderen om live ‘in te breken’ in het programma voor een supersonisch snelle mini
spreekbeurt over hun favoriete onderwerp. Via onderstaande link kom je daar terecht.
HÉT MIDDAGPROGRAMMA | By Heutink

Extra kleding gezocht

Af en toe gebeuren er ongelukjes, maar wij zijn door onze kleding heen. Heeft u nog joggingbroeken,
trainingsbroeken, maillots e.d. voor kinderen van groep 1 – 3 liggen die wij mogen gebruiken, dan kunt u die
afgeven bij de leerkrachten. Bedankt!
Hulp van de bibliotheek Stadskanaal

De leesconsulenten van de gemeente Stadskanaal willen ouders en hun kinderen graag helpen met leuke
boekentips voor jeugdboeken en vragen over leesplezier. Ook voor een gratis abonnement voor kinderen tot
18 jaar kun je bij hun terecht, zodat er altijd toegang is tot de leukste kinderboeken! Onderstaande link brengt
u naar een filmpje van de leesconsulenten:
Waarmee kunnen wij je kinderen helpen? - YouTube

Agenda

Zondag 31 januari:
Donderdag 4 februari:
Donderdag 18 februari:

Meester Jasper jarig
Studiedag team – kinderen vrij
Rapporten mee

De volgende nieuwsbrief komt uit op 4 februari.

