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Bijbelrooster

In de komend weken werken we met het
thema ‘Wat voel jij?’ en ‘Wat doe je met je
gevoel?’
Inhoud: Invoelen en aanvoelen, aanraken of
mijden. Gevoel of verstand volgen. Grenzen
aanvoelen, nabijheid of afstand.
Bijbel: Jezus wordt geraakt door mensen
(Matteüs 9); Kinderen bij Jezus (Matteüs 19, 13-15); Tien melaatse mannen (Lucas 17, 11-19); Iemand genezen
op sabbat (Matteüs 12, 9); De blindgeborene (Johannes 9); Een vrouw uit het buitenland (Matteüs 15, 21-28).

Opening van de school

Wat fijn dat we de kinderen weer konden verwelkomen op school. We hebben ze gemist en waren blij dat we
weer met ze konden werken. Nu is het alweer bijna voorjaarsvakantie. Lekker genieten van het lenteweer!

Geleende Chromebook-opladers

We zijn blij dat alle geleende iPads en Chromebooks in goede staat zijn geretourneerd. Wel missen we nog 4
Chromebook-opladers. Is er ergens thuis nog een oplader blijven liggen?

Rapporten

Vandaag ontvangt u het eerste rapport van dit schooljaar. Dit rapport laat zien wat de resultaten van uw kind
zijn van 17 augustus tot en met december.
Nu de kinderen weer naar school gaan, zijn de leerkrachten allemaal bezig om de kinderen weer goed in kaart
te brengen. Wat hebben ze in de afgelopen lockdown wel of niet goed opgepikt en waar moeten we dus mee
aan de slag? Half maart nemen we dan de midden Cito toetsen af, die normaal gesproken in januari en februari
gedaan worden. Omdat er tijdens de lockdown regelmatig contact is geweest tussen u en de leerkrachten
hebben we de oudergesprekken wat naar voren geschoven. We hebben ouder(kind)gesprekken gepland tussen
Pasen en de meivakantie. Daar krijgt u t.z.t. een uitnodiging voor.
Mocht u zich nu zorgen maken over uw kind dan kunt u de leerkracht hierover mailen en plannen we een
telefonische afspraak. Ook als wij ons zorgen maken, zullen we een telefonische afspraak maken.

Mondkapjes

De leerlingen van de groepen 7 en 8 hebben allemaal twee mondkapjes meegekregen van scholengroep
Perspectief. Dit omdat we het belangrijk vinden dat iedereen die zich daar prettig bij voelt een mondkapje kan
dragen binnen de school. Verder willen we de wegwerpmondkapjes zoveel mogelijk beperken. De mondkapjes
kunnen gewassen worden op 60 graden of door ze 10 minuten in kokend water te leggen (na ieder gebruik).
Zoals eerder genoemd zijn de mondkapjes bij ons op school niet verplicht, omdat de groepen door een eigen
buiteningang de school in en uit kunnen.

Studiedagen

Op dinsdagmiddag 2 maart stond er een studiemiddag gepland en op woensdag 17 maart een studiedag van
Perspectief. We hebben besloten dit niet door te laten gaan. Zowel op 2 als op 17 maart is er gewoon de hele
dag school. De eerstvolgende geplande studiedag is vrijdag 16 april.

Ouderbijdrage incassomoment 2

Op vrijdag 5 maart wordt de tweede termijn van de ouderbijdrage geïnd. Alle ouders die zelf de bijdrage over
willen maken en dat nog niet hebben gedaan worden verzocht dit z.s.m. te doen.
Voor kinderen van groep 1 t/m 7 €52,50
Voor kinderen van groep 8

€100,00

Rekening schoolfonds: NL26 RABO 01522 72 127 t.n.v. De Maarsborg schoolrekening

Hoofdluis

Wilt u thuis uw kind weer goed controleren op hoofdluis? Het LOT team komt in verband met de
coronarichtlijnen namelijk niet op school.

Agenda

18 februari: Rapporten mee
21 februari: juf Lenny jarig
22 t/m 26 februari: voorjaarsvakantie
6 maart: juf Froukje jarig
13 maart: vergadering schoolcommissie/MR
De volgende nieuwsbrief komt uit op 13 maart 2021

