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Het thema waar in de verschillende bouwen over gesproken wordt:
Onderbouw:
Ik vraag hulp als ik het nodig heb.
Middenbouw:
Ik weet dat ik hulp kan vragen en aan wie.
Bovenbouw:
Ik weet hoe ik een maatje vind als ik hulp nodig heb.
Zie ook: www. kwinkopschool.nl

Bijbelrooster

We werken van 10 mei t/m 28 mei) aan het
thema ‘vasthouden.’
Inhoud: Een mooie of belangrijke gebeurtenis
onthouden. Een persoon vasthouden. In een
verhaal, in een feest, in rituelen of in gedrag.
Bijbel: Hemelvaart (Handelingen 1); Pinksteren,
je leven veranderen, je laten dopen, alles
samen delen (Handelingen 2).

Coronaperikelen

Het leek allemaal zo mooi te gaan met weinig coronabesmettingen op school… En toch op de valreep voor de
meivakantie ineens een leerkracht besmet. Gelukkig heeft juf Marion milde klachten.
Echt jammer dat de Koningsspelen vrijdagmorgen niet door kunnen gaan. Wel heel fijn dat groep 8 ondanks de
gemiste woensdag daardoor toch de CITO eindtoets af kan maken. We hopen dat na de meivakantie de
besmettingen weer onder controle zijn en we snel met een leuk alternatief kunnen komen!
In de groep van juf Marion blijkt nu ook een leerling besmet. Blijft u dus allemaal goed alert op (lichte)
verkoudheidsklachten en laat testen of ga in thuisquarantaine.
We wensen alle zieken van harte beterschap!

Welkom

In groep 1a/2a verwelkomen we Neola Rispens. We wensen
je een mooie en leerzame tijd op de Maarsborg!

Voorleeswedstrijd

Alysha van der Kaap uit groep 7 heeft de afgelopen tijd twee keer meegedaan
aan de voorleeswedstrijd. In de eerste ronde was ze de beste van alle
kinderen in Stadskanaal. Ze mocht om deze reden ook meedoen met de
provinciale ronde. Ook in deze ronde deed ze het heel erg goed, maar helaas
won ze nu net niet.
Toch zijn we heel erg trots op haar! Knap gedaan Alysha!

Schoolfotograaf

Op maandag 17 mei komt de schoolfotograaf. De kinderen zullen individueel en
als groep worden gefotografeerd. We maken dit jaar geen gezinsfoto's. We
hanteren deze dag een strakke planning. Het zou daarom fijn zijn als u hiermee
rekening houdt wanneer u bijvoorbeeld afspraken maakt met tandartsen,
orthodontisten en dergelijke.

Ouderbijdrage incassomoment 3

Op 30 april wordt de derde 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
Het bedrag mag gestort worden op rekeningnummer NL26 RABO 01522 72 127 t.n.v.
De Maarsborg schoolrekening
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.
Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen

Graag willen we ook de regeling voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen 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.

Kunstproject De kunstenaar centraal

Van 10 t/m 21 mei staat de Maarsborg in het teken van KUNST!
Elke groep besteedt aandacht aan een kunstenaar.
U wordt op de hoogte gehouden d.m.v. filmpjes en foto’s, gemaakt door
groep 8.
Als afsluiting kunt u deelnemen aan een virtueel bezoek door “het museum de
Maarsborg”.
Op deze manier kunt u er toch van meegenieten! Hierover hoort u later meer.

Koningsspelen gaan niet door

Zoals u in de mail van afgelopen woensdag en hierboven hebt kunnen lezen, gaan de Koningsspelen morgen
helaas niet door. We plannen na de meivakantie een andere datum waarop we deze feestelijke dag kunnen
vieren.
LET OP: De kinderen zijn morgenmiddag (23 april) wel om 12 uur vrij!

Uitleen schoolbibliotheek

We vinden het belangrijk dat kinderen plezier hebben in lezen en dat
zij leeskilometers maken. Om dit te stimuleren mochten vandaag alle
kinderen van groep 3 t/m 8 een boek lenen bij de schoolbibliotheek.
Dit boek mag dus mee naar huis. Na de vakantie willen we graag de
boeken weer terugzien en we hopen natuurlijk dat het gelukt is om ze
uit te lezen! Veel leesplezier!

Agenda

23 april:

Koningsdag, vanaf 12 uur vrij

26 april t/m 7 mei:

Meivakantie

11 t/m 21 mei:

Kunstproject: De kunstenaar centraal

12 mei

Juf Carine jarig

13 mei

Hemelvaartsdag: vrij

14 mei

Vrij

17 mei:

Schoolfotograaf

17 mei

Uitslag CITO eindtoets groep 8

24 mei

Tweede Pinksterdag: vrij

De volgende nieuwsbrief komt uit op 20 mei.

