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____
Het thema waar in de verschillende bouwen over gesproken wordt:
onderbouw:
Ik weet dat smaken verschillen.
middenbouw
en bovenbouw:
Ik kan mij verplaatsen in iemand anders met een andere
mening.

Zie ook: www. kwinkopschool.nl

Bijbelrooster

We werken van 31 mei t/m 18 juni aan het thema
‘communiceren’.
Inhoud: Preken, mededelen, discussiëren, overtuigen,
verdedigen, aanvallen. Een boodschap die aankomt.
Bijbel: Stefanus vertelt over Jezus, Abraham, Jozef, Mozes en
David; De dood van Stefanus (Handelingen 6 en 7); Saulus
vervolgt de christenen (Handelingen 8, 1); Saulus hoort een
stem op weg naar Damascus; Saulus bij Ananias; Saulus moet
vluchten (Handelingen 9).

Formatie schooljaar 2021-2022

We zijn al aangekomen bij de laatste periode van dit schooljaar en het is weer tijd om na te denken over
volgend schooljaar. Iedere keer is het een hele puzzel om de formatie op onze school en binnen Perspectief
rond te krijgen.
Het leerlingenaantal op onze school loopt wat terug en dit heeft directe gevolgen voor de formatie.
We moeten komend schooljaar dus een klein beetje inleveren wat de personele bezetting betreft.
Gelukkig kunnen we nog steeds 9 groepen vormen. Toch gaat er wat veranderen. We hebben een aantal jaren
gewerkt met een combinatiegroep (nu groep 5b/6b). Na de zomervakantie gaan we werken met enkele
(homogene) groepen. We krijgen dan 2 groepen 6 en 1 groep 7. We hebben deze keuze gemaakt, omdat de
leerstof van groep 6 en 7 lastig met elkaar te combineren is. Er moet veel nieuwe leerstof aangeleerd worden
en de thema’s van wereldoriëntatie lopen erg uiteen.
In homogene groepen krijgen de kinderen simpelweg meer instructietijd. Ook is het met het oog op het kamp
en het afscheid van de school in groep 8 leuk om één groep te zijn. Qua aantal kan dit nu gemakkelijk, groep 7
heeft volgend schooljaar rond de 25 leerlingen.
De twee groepen 6 krijgen elk rond de 18 leerlingen. Fijne kleine groepen! Omdat er een nieuwe verdeling
gemaakt moet worden, krijgen ouders en kinderen binnenkort de mogelijkheid om aan te geven met wie hun
kind goed kan samenwerken. De ouders van groep 5 ontvangen hierover apart bericht. Welke leerkracht in
welke groep komt is nog niet bekend. We houden u op de hoogte!

Welkom

In groep 1a/2a verwelkomen we Koen Boes en Mike de Klein. Eileen Neinders
en Gijs Smit zitten nu in groep 1b/2b en komen iedere dag op school. We
wensen jullie allemaal een hele fijne tijd bij ons op de Maarsborg!

Kunstproject De kunstenaar centraal

De afgelopen twee weken stonden in het teken van kunst. Kinderen gingen aan de slag met werk van bekende
kunstenaars, zoals Vincent van Gogh, Romero Britto, Hollandse Meesters, Joan Miró, Wassily Kandinsky,
Corneille, Johannes Vermeer, Maurits muis en Rembrandt in het Mauritshuis... Er zijn prachtige kunstwerken
gemaakt door de kinderen. De hele school is omgetoverd tot een kunstmuseum. Alle groepen gaan aan het
eind van deze week op "Maarsborg museumtour" en hebben daarbij aandacht voor elkaars kunstenaar,
uiteraard corona-proof.
Via ons Instagram account (maarsborg.stadskanaal) kunt u een impressie vinden. Als afsluiting ontvangt u
binnenkort een filmpje, zodat u ook kunt meegenieten van een virtueel museumbezoek door de Maarsborg.
Dus, houd de mail in de gaten en laat u verrassen!

Gevraagd

Doordat we tijdens de kunstweken met z’n allen zo hard gewerkt hebben aan schilderen, zijn we door onze
eierdozen heen geraakt. Een oproepje: heeft u lege eierdozen, dan mag u ze meegeven aan uw kinderen.
Alvast bedankt!

Koningsspelen 2.0

Vanwege de corona-situatie die bij ons op school ontstond net voor de meivakantie, konden de Koningsspelen
helaas niet doorgaan op vrijdag 23 april. Maar……… we willen de kinderen deze leuke en sportieve dag niet
onthouden, dus we hebben een nieuwe datum gepland! Zoals het nu lijkt gaan we uit van donderdag 10 juni.
Op deze dag vieren we Koningsspelen 2.0 op de Maarsborg! De kinderen mogen verkleed (rood-wit-blauworanje) op school komen, we zullen een aantal activiteiten organiseren en de kinderen hoeven deze dag geen
eten en drinken mee naar school te nemen. Ook mogen de kinderen op deze dag skates, skeelers, steps,
hoverboards, skateboards, space-scooters etc. mee naar school nemen! We maken er een feestelijke dag van!
Meer info over deze Koningsspelen 2.0 kunt u lezen in de volgende nieuwsbrief.

Eindtoets groep 8

Helaas hebben we nog geen uitslag gekregen. Zodra we meer weten, hoort u dat.

Agenda

24 mei

Tweede Pinksterdag: vrij

28 mei

Muzieklessen muziekschool groep 5-8

We wensen jullie een fijn (lang) Pinksterweekend!

De volgende nieuwsbrief komt uit op 3 juni.

