
___________________________________________________________________________________________

____ 

 

 

 

 

 

  

 

        

 

 

Het thema waar in de verschillende bouwen over gesproken wordt: 
Onderbouw:    Ik ontdek dat klasgenoten soms anders zijn dan ik. 
 
middenbouw en  Wij accepteren dat wij verschillend zijn (en gaan daar zo goed 
bovenbouw: mogelijk mee om. 
  

 

Bijbelrooster 
13 september t/m 1 oktober: Wie ben ik?  
Inhoud: Over de veelkleurigheid van mensen. 
Bijbelverhalen: De koningen David en Saul (1 Samuël 15 t/m 24). 
 
4 oktober t/m 29 oktober: Slim  
Inhoud: Over verstandig en onverstandig handelen. En hoe er soms meer nodig is dan alleen gezond verstand 
als het om levensvragen gaat. 
Bijbelverhalen: Het leven van koning Salomo (1 Koningen 1 – 11). 

 
 

Aanvangstijd 
Iedere ochtend kunnen kinderen vanaf 8.20 uur binnenkomen. Om 
8.25 uur gaat de bel, dan moet iedereen naar binnen. Om 8.30 uur 
gaan de deuren dicht, dan starten de lessen. We merken dat er toch 
nog regelmatig kinderen te laat komen, vandaar dat we bovenstaande 
nog even weer onder de aandacht brengen. Dus…kom op tijd en help 
ons om op tijd te beginnen! 

Muzieklessen muziekschool 

Iedere donderdag swingt het bij ons op de Maarsborg, want dan komt er een muziekdocent van de 
Kunstenschool bij ons op school. Om de week heeft elke klas een muziekles. Dat geldt voor het hele 
schooljaar. Daarnaast is er een nieuwe muziekmethode aangeschaft, waaruit gezongen wordt. Deze methode 
heet ‘123zing’. We kunnen deze muzieklessen bekostigen door extra geld voor scholen, na Corona (NPO geld)
    

We zien en horen veel blijheid op deze dagen! 
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Kinderboekenweek 

Aanstaande maandag 4 oktober starten we op de Maarsborg alvast met de Kinderboekenweek! 
Thema: Worden wat je wil! 
We starten maandag met een ludieke opening in de klassen.  
Twee weken lang gaan we veel boeken lezen en voorlezen. Zoveel mogelijk Leeskilometers maken!  
Waar zullen we terecht komen?? 
 
In deze weken willen we ouders laten vertellen over hun (speciale) beroep. Lijkt het u leuk om te komen 
vertellen aan de klas, meld u zich dan bij de leerkracht. 
 
Ook willen we een collage maken van de favoriete leesplekken van kinderen. We vragen u om een foto te 
sturen van de lievelingsleesplek van uw kind.    
 
Verder krijgen alle kinderen een boekenlegger om mee te doen aan “sponsor lezen”.  Ze kunnen geld 
inzamelen bij familie/vrienden/buren door voor te lezen of te vertellen over een boek. Hierover kunt u  
hieronder meer lezen.  
 

We hopen op twee leuke ‘leesweken’! 

Goede doel 
 
Edukans en My Book Buddy slaan de handen ineen om wereldwijd lezen te stimuleren. Tijdens de 

Kinderboekenweek 2021 met thema ‘Worden wat je wil’ worden Nederlandse basisschoolleerlingen 

uitgedaagd om zoveel mogelijk (voor) te lezen én geld op te halen voor My Book Buddy bibliotheken voor 

kansarme leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden. Edukans doneert uitwisbare schriften zodat ze ook 

kunnen schrijven. Bezoek hiervoor de actiepagina op de My Book Buddy website. 

De basisschool van uw kind doet ook mee aan deze actie. De campagne start op 4 oktober en eindigt op 17 

oktober. 

Met een speciale sponsorkaart in de vorm van een boekenlegger én boek gaan kinderen langs bij familie, 

vrienden, buren en kennissen. In ruil voor een kleine bijdrage vertellen zij over het boek of lezen zij een 

stukje voor uit hun favoriete boek. We stimuleren hiermee de leesvaardigheid en het leesplezier van 

kinderen.  

En ondertussen doen zij ook iets voor een ander. Het geld dat wordt opgehaald wordt gebruikt om in Afrika 

kinderbibliotheken op te zetten en om kinderen te voorzien van duurzame en uitwisbare schriften. Daarmee 

stimuleren we de lees- én schrijfvaardigheid van kinderen in ontwikkelingslanden.  

Zodat ook zij kunnen worden wat ze willen! 

 
 

http://www.mybookbuddy.nl/actie-kinderboekenweek


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

agenda 

4 – 17 oktober Kinderboekenweek 2021 
5 oktober Groep 1, 2 en 3 speurtocht 

Renne eiland 
8 oktober Meester Jaap jarig 

Fietsenkeuring groep 5-8 
13 oktober  Juf Heleen jarig 
18 – 22 oktober  herfstvakantie 
28 oktober Studiemiddag team,  

kinderen om 12 uur vrij 
  

De volgende nieuwsbrief komt uit op 13 oktober 

 



 

  



 

  

 


