nieuwsbrief 6

__________________________________________________________________
_____________________________

Woensdag 17 november 2021

Het thema waar in de verschillende bouwen over gesproken wordt:
Onderbouw:
Ik weet wat een kwaliteit is en kan vertellen wat ik al kan.
Middenbouw en
bovenbouw:
Ik weet welke kwaliteiten ik heb en kan deze inzetten binnen de groep.

Bijbelrooster
22 november t/m 10 december: Zie je het?
Inhoud: We praten en horen over tekenen zien en begrijpen van wat nog
niet is. Over oog hebben voor de signalen van een toekomst van vrede en
rechtvaardigheid.
Bijbelverhalen: Jesaja’s visioenen van nieuw koningschap en vrede (Jesaja 1
t/m 11).

Verkeerssituatie rondom school
We merken dat het voor en na schooltijd druk is in de straat en dat kinderen, lopend of op de fiets, tussen
auto’s door moeten manoeuvreren. Soms levert dit gevaarlijke situaties op.
Ouders die kinderen met de auto brengen/halen, willen we vragen de auto bij de flat te parkeren en
dan verder te lopen. Mocht het nodig zijn om op deze tijden door de straat te rijden, wilt u dat dan
stapvoets doen? Op deze manier beperken we het verkeer voor de school en maken we
de straat voor iedereen veiliger. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Excursie groep 6, 7 en 8
In het kader van culturele mobiliteit gaan de leerlingen van groep 6,7 en 8 volgende week met de bus naar
Groningen. Zij gaan een bezoek brengen aan het Groninger museum, met als onderwerp het thema kleur.
Nog even voor de duidelijkheid, het is een excursie en geen schoolreis, de leerlingen mogen geen snoep
e.d. meenemen. Natuurlijk wel hun gebruikelijke 'pauzehap' of lunch.
groep 8 woensdag 24 november,
vertrek van school om 8.10, de leerlingen moeten om 8.00 op school zijn!
groep 7 woensdag 24 november vertrek van school om 10.40, terugkomst om ongeveer 14.20
groep 6a donderdag 25 november,
vertrek van school om 8.10, de leerlingen moeten om 8.00 op school zijn!
groep 6b donderdag 25 november,
vertrek van school om 10.40, terugkomst om ongeveer 14.20

We hopen op een leerzame excursie.

Even voorstellen
Een nieuw gezicht in groep 8.
Mijn naam is Jack Visser en ik loop stage voor mijn pabo-opleiding in groep 8 van de Maarsborg.
Ik ben getrouwd met Carolien en heb 2 dochters, Ilse en Lieke en we wonen in Stadskanaal.
Vorig jaar ben ik gestart met de deeltijdopleiding in Assen om mij op te scholen naar leerkracht in het
basisonderwijs.
Daarvoor ben ik jarenlang werkzaam geweest in zwembaden hier in de regio. Vanuit mijn CIOS-opleiding
ben ik in juni 1995 gestart als badmeester in Klazienaveen.
In februari 1996 ben ik in Stadskanaal komen werken in het Pagecentrum en heb mij opgewerkt van
toezichthouder tot hoofd zwemzaken. Na 10 jaar was ik aan een nieuwe uitdaging toe en heb ik de
overstap gemaakt naar het Hunzedal in Borger. Hier heb ik ook 9 jaar gewerkt. De laatste jaren ben ik in
het zomerseizoen werkzaam in het buitenbad van Exloo. In alle jaren heb ik met heel veel plezier
zwemlessen gegeven aan kinderen.
Het werken met kinderen is dan ook een passie geworden en vandaar ook mijn keuze om de overstap te
gaan maken naar het onderwijs.
In mijn vrije tijd volleybal ik graag en ben ook volleybalscheidsrechter. Daarnaast vind ik het heerlijk om
een balletje te slaan op de golfbaan, een rondje op de mountainbike en lekker te genieten van mijn gezin.
Ik heb het tot nu toe heel erg naar mijn zin op de Maarsborg en ga elke donderdag dan ook opgewekt op
mijn fiets richting school.
Groeten, Jack

Gezinscoach
Om de week komt Serana Drenth - schoolmaatschappelijk werker/gezinscoach - bij ons op school. In
nieuwsbrief 2 heeft zij zich aan ons voorgesteld. Mocht u zich zorgen maken over de ontwikkeling van uw kind
op school of thuis, dan kunt u contact met haar opnemen. Dit kan via de leerkracht maar ook via haar emailadres: s.drenth@welstad.nl

Oproepje
We kleden de halletjes van de school altijd gezellig aan. Ook elders proberen we af en toe de school een beetje
mooier te maken. Daarbij moet er soms iets opgehangen worden of iets in elkaar gezet worden en daar hebben
wij zelf niet altijd de handigheid in of de tijd voor. Is er misschien een ouder die handig is en tijd heeft voor af
en toe een klusje? U kunt zich melden bij de leerkracht.

Sinterklaas
Op donderdag 2 december brengt Sinterklaas een bezoek aan de Maarsborg.
We verwachten de kinderen op de normale tijd om 8.30 uur in de klas.
Op het grote plein verwelkomen de kinderen en de leerkrachten Sinterklaas en zijn pieten.
Helaas mogen er geen ouders of geïnteresseerden komen kijken i.v.m. de coronaregels.
De kinderen van groep 1 en 2 hoeven geen eten en drinken mee. Zij zijn om 12.00 uur vrij! Wel is het handig
dat ze een tas meenemen voor het cadeautje.
De groepen 3 t/m 8 hoeven alleen hun lunch mee te nemen. Voor de kleine pauze krijgen ze iets lekkers van
ons.
De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan aanstaande vrijdag, 19 november, lootjes trekken. Zij krijgen die dag
6 euro mee om iets te kopen. Wilt u uw kind hiervoor vrijdag een portemonnee meegeven?
Wij maken er een feestelijke en gezellige dag van.

agenda
19 november
24 november
25 november
27 november
2 december

Lootjes trekken
groep 5 t/m 8
Groep 7 en 8 naar het
Groninger museum
Groep 6a en 6b naar het
Groninger museum
Juf Mariska jarig
Sinterklaasfeest,
groep 1 en 2 om 12.00 uur
vrij

De volgende nieuwsbrief komt uit op 1 december.

