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Oktober Kindermaand 2021 
Gratis meedoen aan workshops en spannende speurtochten? Een mooie kindervoorstelling bezoeken of een 

leuke rondleiding volgen? Rondkijken in een kasteel of museum? Het kan tijdens Oktober Kindermaand 2021 

in Drenthe en Groningen!  

 

Heel veel organisaties hebben in de weekenden van oktober een speciaal kinderprogramma. En alle kinderen 

van 4 tot en met 12 jaar hebben gratis toegang. Je kunt leren vloggen, meedoen aan een drumworkshop, 

dansen als een prinses, schilderen als Van Gogh, optreden in het circus en koekjes bakken in de molen. Er zijn 

superleuke workshops in de natuur en in de bibliotheek. Volgende week krijgen de kinderen hiervan een 

stickerkaart mee. 

Kinderen morgen vrij i.v.m. studiedag!!! 
Voor de zomervakantie heeft u een flyer ontvangen met daarop belangrijke data. Daarop stond ook dat 

donderdag 16 september de kinderen vrij zijn i.v.m. een studiedag. Het heeft niet in de vorige nieuwsbrief 

gestaan, waarvoor onze excuses. De leerkrachten hebben het deze week in de Klasbord-app geplaatst.  

Als u deze app nog niet heeft geïnstalleerd, dan raden wij u aan dit snel te doen, omdat we belangrijke  

informatie via deze app aan u versturen. 

Bijbelrooster 

Week 37 t/m 39 (13 september t/m 1 oktober): Wie ben ik?   

Deze weken werken we over de veelkleurigheid van mensen, 

tegenstellingen en ongerijmdheden die in ieder mens zitten, ieder mens 

heeft twee gezichten (een donkere kant en een lichte kant).   

Bijbel: De koningen David en Saul (1 Samuël 15 t/m 24).  

Het thema waar in de verschillende bouwen over gesproken wordt: 

 

Onderbouw,  

middenbouw en  Ik werk mee aan groepsafspraken en weet waarom deze  

bovenbouw:   belangrijk zijn. 
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Even voorstellen 1 
Sinds deze week komt er om de week een schoolmaatschappelijk 

werker/gezinscoach op school. Hierbij stelt zij zich aan u voor:  

 

Mijn naam is Serana Drenth, ik ben werkzaam als gezinscoach en 

schoolmaatschappelijk werker bij Welstad.  

Vanaf deze week zal ik ook een aantal uren op de Maarsborg 

aanwezig zijn om uw kind of u te ondersteunen in zijn of haar 

ontwikkeling. Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind 

op school of thuis? Dan kunt u dit uiteraard altijd met de leerkracht 

van uw kind bespreken. Als deze zorgen blijven, kunt u via de 

leerkracht of de intern begeleider in contact komen met mij. Hierin 

kan ik u ondersteunen en samen zoeken naar de beste stap voor uw 

kind en eventueel uw gezin. Ook kan ik de leerkrachten ondersteunen 

en/of adviseren bij sociaal emotionele problemen van leerlingen.  

Vanaf heden ben ik om de week op maandagochtend op de 

Maarsborg aanwezig. De komende periode zal ik kennismaken met 

de leerkrachten en mij voorstellen in de groepen.  

Heeft u vragen en/of opmerkingen? U kunt mij bereiken via de 

leerkracht van uw kind of per mail: s.drenth@welstad.nl  

 

Fietsenkeuring 
 Vrijdagmorgen 8 oktober vindt de fietsenkeuring plaats.  

We vinden het belangrijk dat kinderen zo veilig mogelijk 

deelnemen aan het verkeer.  

Door deel te nemen aan de fietsenkeuring hopen we een 

veilige verkeersdeelname te bevorderen.  

Daarnaast leren kinderen wat er eventueel onveilig is aan hun 

fiets en wat ze hier aan kunnen doen. 

De fietsenkeuring is voor de groepen 5 t/m 8. 

De kinderen van deze groepen moeten dus op de fiets komen 

die dag.  

Voor groep 7 is de keuring extra belangrijk omdat deze groep 

deelneemt aan het verkeersexamen.  

 

Flyer over de Maarsborg 
Volgende week dinsdag krijgen de kinderen een flyer mee van onze school. Echt een visitekaartje van de 

Maarsborg. We willen u vragen of u deze door wilt geven aan ouders uit de buurt met kleine kinderen, 

kennissen of familie. Zo maken we allemaal reclame en kunnen we aan iedereen laten zien hoe leuk onze 

school is! 

 

Nieuwe website 
Achter de schermen zijn we druk bezig met een nieuwe website. De website www.maarsborg.nl is in de 

huidige vorm al zo’n 7 jaar in de lucht. Tijd voor vernieuwing dus! We houden u op de hoogte. 

 



 

 

     

  

 

 

Hoofdluis 
Binnenkort – als er weer versoepeld gaat worden – komt het LOT-team weer op school. Tot die tijd kunnen de 

luizen vrij hun gang gaan. Wilt u thuis uw kind weer goed controleren op hoofdluis door goed te kammen? En 

mocht u luizen tegenkomen, wilt u dit dan doorgeven aan de desbetreffende leerkracht? Na een behandeling 

kan het kind direct weer naar school.   

 

Even voorstellen 2 
Hallo ik ben Roos Raadsveld. Ik ben 18 jaar en doe de opleiding Onderwijsassistent 

op het Menso Alting College in Groningen. Ik zit nu in het 2e jaar van mijn opleiding. 

Het komende schooljaar loop ik twee dagen in de week stage in groep 1a en 2a in de 

klas van juf Hilda.  

Vorig jaar heb ik ook stage gelopen in groep 1 en 2 op Het Mozaïek en nu mag ik 

weer stage lopen in deze leuke groepen. 

Ik heb er heel veel zin in! 

agenda 

Vanaf 13 september start oudergesprekken 

16 september  studiedag – kinderen vrij 

20 september kennismaking OR/MR/Team 

De volgende nieuwsbrief komt uit op 29 september 


