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 Het thema waar in de verschillende bouwen over gesproken wordt: 
Onderbouw:    Ik vertel wie ik ben en leer mijn groep kennen. 
Middenbouw en   
bovenbouw:   Ik vertel wie ik ben en ontdek wat ik belangrijk vind in de groep. 
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Woensdag 1 september 2021 

Welkom  
Het schooljaar is goed begonnen. Fijn om alle kinderen terug te zien op school en ook fijn om te zien dat 
iedereen toch snel zijn plekje al heeft gevonden en het lijkt of we al weer heel lang bezig zijn! 
 
In de kleutergroepen mogen we een heleboel nieuwe kinderen begroeten.  
In groep 1 verwelkomen we Stian, Aron, Jarno, Koen, Owen, Boaz, Bram en Liam. 
Denly-J zit nu bij ons in groep 2.  
Ook groep 6 is uitgebreid met 3 nieuwe meisjes; Celine, Vera en Jacey-Lynn 
We wensen alle nieuwe leerlingen een hele fijne tijd bij ons op school! 
 
 

Informatiemoment voor ouders 
In de planning staat dat er volgende week informatieavonden zouden zijn voor de ouders. Nu is dat helaas 
i.v.m. de coronamaatregelen nog niet haalbaar, omdat we ons nog steeds aan de anderhalve meter moeten 
houden. Op 20 september is er weer een persconferentie, met hopelijk versoepelingen. We hopen dat het 
daarna mogelijk is om de informatieavond te houden zoals we dat graag willen. Zo niet, dan hoort u zo snel 
mogelijk na 20 september hoe we het vorm gaan geven.  
 

Bijbelrooster 

Week 35 en 36 (30 augustus t/m 10 september): Beginnen  
Inhoud: De spanning om ergens aan te beginnen. De 
mogelijkheid om opnieuw te mogen beginnen. 
Bijbel: Schepping van de wereld (Genesis 1; Genesis 2,5-25); 
Noach en de grote vloed (Genesis 6-9). 

 
 



  

Klasbord ouder app 
We maken op de Maarsborg al een aantal jaren gebruik van Klasbord om u als ouders te 
informeren. Per 1 augustus is de oude Klasbord-app niet meer te gebruiken en staat er 
een update klaar:  
De Klasbord Ouderapp. 
De oude app kunt u verwijderen en via de code (op de brief die u via de leerkracht heeft 
gekregen) kunt u zich aanmelden bij de verschillende groepen. 
Er zijn al berichten geplaatst door de leerkrachten en het is mooi dat er al heel veel 
ouders zich hebben aangemeld. We missen nog wel een aantal ouders. Meldt u zich 
z.s.m. aan? Dan mist u geen foto’s of informatie uit de groep(en) van uw kind(eren). 

 

 

Startgesprekken 
Omdat het wel fijn is om even contact met elkaar te hebben, vooral als uw kind bij een 

voor u onbekende leerkracht zit, starten we z.s.m. met de ouder(kind) gesprekken. In 

de week van 6 september kunt u de uitnodiging via de leerkrachten verwachten. De 

gesprekken vinden in de drie weken daarna plaats.  

 

Lief en leed team 
Helaas moeten we u laten weten dat meester Mark gaat vertrekken. Hij heeft een baan aangenomen op een 
school in Veendam. Vanaf de herfstvakantie gaat hij daar groep 8 begeleiden. Voor Mark een mooie kans! 
Tegelijk voor ons de uitdaging om de plek van Mark goed op te vullen. We zijn hier druk mee bezig en zodra er 
duidelijkheid is, krijgt u dat te horen. 
Verder is het voor juf Mariska op dit moment nog niet mogelijk om haar lesgevende taken weer op te pakken. 
Voor haar is er op dit moment een leerkracht uit de invalpool.  
 

Gezinscoach Welstad 

Op maandag 13 september komt Serana Drenth, gezinscoach bij Welstad, kennismaken op de Maarsborg. Zij 
zal vanaf dan om de week op maandagmorgen een aantal uur op onze school aanwezig zijn. 
 
Wanneer u zich zorgen maakt of vragen heeft over uw kind, kunt u daar natuurlijk altijd over praten met de 
leerkracht. Wanneer de zorgen echter blijven, kan nu via de leerkracht of intern begeleider contact 
opgenomen worden met Serana. Zij kan u dan begeleiden en ondersteunen en zoekt samen met u wat de 
beste stap is voor u en uw kind.  
Daarnaast kan zij de leerkracht adviseren en ondersteunen bij de begeleiding van kinderen met sociale of 
emotionele problemen.  
 
Heeft u een vraag voor Serana, laat het de leerkracht dan gerust weten! 



 

 

 

  

  

agenda 

2 september  Juf Sonja jarig 
Vanaf 13 september start oudergesprekken 
15 september  schoolreis groep 1 t/m 8 

Boeken van de bieb 
Vorig schooljaar mochten de kinderen van groep 3 t/m 8 boeken van de bibliotheek lenen en meenemen naar 
huis. Helaas zijn nog niet alle boeken weer terug in onze bieb. Het kan natuurlijk gebeuren dat een boek 
achter of onder de kast verdwijnt. Mocht uw kind het nog niet ingeleverd hebben, zou u dan  samen met uw 
kind op zoek willen gaan?  De boeken zijn te herkennen aan een sticker waarop staat ‘De bibliotheek op 
school’. 
 

De volgende nieuwsbrief komt uit op 15 september 

We gaan op schoolreis! 
Omdat de schoolreizen het afgelopen jaar niet doorgingen, halen we deze natuurlijk graag in. 
Hieronder vindt u alle gegevens. 
  
Groepen 1 en 2 
De kinderen van deze groepen gaan naar de Sprookjeshof in Zuidlaren. 
Hiervoor hebben we echter nog 8 ouders mét auto nodig voor vervoer en om groepjes te begeleiden in 
het park.  
Wilt u rijden en begeleiden? U kunt zich hiervoor aanmelden bij juf Marion of juf Hilda. 
Er kunnen geen jongere broertjes of zusjes mee! 
Voor deze dag hoeven ze géén tas mee! Voor eten en drinken wordt gezorgd.  
Alle kinderen worden om 8.30u verwacht op school in hun eigen groep. De kleuters vertrekken om 
9.30u en zijn rond 13.30u weer terug op school en kunnen op dat tijdstip worden opgehaald.  
Natuurlijk kunnen BSO kinderen blijven, mocht dit nodig zijn.  
  
Groepen 3, 4 en 5 
De kinderen van deze groepen gaan naar Duinen Zathe te Appelscha. 
Iedereen wordt op de normale tijd op school verwacht.  
We vertrekken om  8.45u en zijn ongeveer om 16.30u terug.  
Wanneer de tijd van terugkomst erg afwijkt, brengen we u vroegtijdig op de hoogte via de Klasbord-app.  
De kinderen mogen eventueel iets te drinken (geen prik) en wat snoep mee. Voor een maaltijd wordt 
gezorgd.  
  
Groep 6,7 en 8 
De kinderen van deze groepen gaan naar Attractiepark Slagharen.  
Iedereen wordt op de normale tijd op school verwacht.  
We vertrekken om  9.00u en zijn ongeveer om 16.30u terug.  
Wanneer de tijd van terugkomst erg afwijkt, brengen we u vroegtijdig op de hoogte via de Klasbord-app.  
De kinderen mogen eventueel iets te drinken (geen prik) en wat snoep mee. Voor een maaltijd wordt 
gezorgd.  
 



 


