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Het thema waar in de verschillende bouwen over gesproken wordt:
Onderbouw:
Ik weet hoe ik rustig kan worden als ik boos ben.
Middenbouw:
Ik kan heftige emoties herkennen en mezelf rustig maken als dat nodig is.
Bovenbouw:
Ik kan heftige emoties herkennen en mezelf kalmeren als dat nodig is.

Bijbelrooster
Deze week luisterden we naar de verhalen die bij het kerstverhaal horen; de geboorte van Jezus:
Een verrassend bericht voor Maria, voor Zacharias en Elisabeth en voor de herders.
In alle groepen hebben we een prachtig kerstfeest gevierd. Er werd gezongen, geluisterd naar de
verhalen, het kerstverhaal werd uitgebeeld en gedichten werden voorgedragen. Wat fijn dat we
op deze manier de blijde boodschap van de geboorte van Jezus mochten horen.
De kinderen hebben een presentje meegekregen met onderstaand kaartje eraan.

Foutje…
In de vorige nieuwsbrief schreven we dat Jazz-Lynn en Vesper bij ons op school zijn gekomen. Maar we hebben
de groepen verward. Jazz-Lynn zit in groep 6a en Vesper in groep 6b.

Afscheid
Helaas moeten we afscheid nemen van Nanoa uit groep 4. Zij gaat verhuizen naar Den Helder. We vinden het
jammer dat je weggaat en we wensen je veel plezier op je nieuwe school in het nieuwe jaar!

Inzamelingsactie voor de voedselbank
Afgelopen woensdag was het Foute Kersttruiendag. Wat zagen we leuke kersttruien en kerstjurken voorbij
komen. Sommige kinderen hadden zelf een kersttrui gemaakt, anderen hadden hun haar als kerstboom
opgestoken en ook gezellige kerstlampjes ontbraken niet. We waren blij verrast!
Waar we ook verrast over waren, was de grote bijdrage die de kinderen bij elkaar verzameld hebben. We
hebben zelf het getal even aangevuld tot een mooi rond bedrag:

500 euro !
Iedereen heel erg bedankt!

Nieuw jaar lekker op tijd
Het is ’s ochtends nog lang donker en dan is het lekker om wat langer in je bed te
blijven liggen. Maar we merken dat het voor sommige kinderen (en ouders)
lastig is om op tijd op school te komen.
Na de kerstvakantie wordt het iedere dag weer een beetje eerder licht. Zullen
we als goed voornemen voor het nieuwe jaar weer allemaal op tijd op school
komen? Dan kunnen we om half 9 met de lessen beginnen.

Nieuwe website
CBS de Maarsborg heeft een nieuwe website! We zijn erg trots op het promo-filmpje met beelden vanuit alle
groepen. Heeft u dit filmpje al gezien? Naast een heleboel algemene informatie vindt u op de website nieuwe
foto’s en informatie vanuit alle groepen.
Ook kunt u alle foto’s die komen van onze Instagram-pagina hier bekijken. We horen graag wat u van onze
nieuwe website vindt. Tips of tops, het mag allemaal! U kunt reageren via ‘Contact’ op de nieuwe website óf
via de chatfunctie op onze Instagram-pagina.
We verloten een Kerstattentie onder alle reacties.
www.maarsborg.nl / https://www.instagram.com/maarsborg.stadskanaal/

Tot volgend jaar!

agenda
20 dec t/m 7 jan
2 jan

kerstvakantie
juf Marion jarig

De volgende nieuwsbrief komt uit op 12 januari.
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