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Het thema waar in de verschillende bouwen over gesproken wordt: 
Onderbouw:    Ik kan helpende woorden zeggen tegen mezelf als iets niet lukt. 
Middenbouw:   Ik kan helpende gedachten gebruiken als iets moeilijk is. 
Bovenbouw:    Ik kan helpende gedachten gebruiken als ik iets moeilijk vind. 

Bijbelrooster 
Thema: Bewonderen  

De komende tijd horen en praten we over wat bewondering oproept en 

ons vermogen tot verwondering. Over wat bewondering van mensen kan 

betekenen. Over het wonder van het kleine en kwetsbare. 

We lezen uit de Bijbel: De storm op het meer; het delen van vijf broden 

en twee vissen; het geloof van de Romeinse officier; het toekeren van de 

andere wang; de vraag aan de rijke jongeling; het kleine mosterdzaadje 

(Lucas 6, 9 en 17. Matteüs 8, 14 en 19). 

  

 
 

 
     

Studiedagen 11 februari, 2 maart en 16 
maart 
Aankomende vrijdag, 11 februari 2022, hebben de leerkrachten 
een studiedag. De kinderen zijn die dag vrij.  
 
Ook op 2 maart hebben de leerkrachten een studiedag en ook 
dan zijn de kinderen de hele dag vrij.  
 
Op 16 maart staat er een personeels(studie)dag gepland voor de 
hele vereniging. Dan zijn de kinderen ook vrij. 
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Woensdag 9 februari 2022 



 

  

 

       

 

 

 

 

De vrijwillige ouderbijdrage 
Inderdaad vrijwillig. Maar onmisbaar als het gaat om het organiseren van extraatjes die het schoolleven 

net even leuker maken zoals bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst, Koningsspelen en natuurlijk de schoolreisjes 

en kamp. De school krijgt voor deze activiteiten op geen enkele andere manier geld. 

We willen deze dingen heel graag met de kinderen blijven doen! Kunnen we weer op u rekenen? 

Door het overlijden van onze administratief medewerkster zijn we dit jaar heel laat met het innen van de 

ouderbijdrage. Voor alle ouders met een automatische incasso; deze wordt nu op 1 maart, 1 april en 1 mei 

geïncasseerd (steeds een derde deel van het totale bedrag van uw gezin). Mocht iets niet helemaal goed 

gaan hierbij, laat het  ons dan even weten. Dan kunnen we het in orde maken. 

Er zijn ook ouders die hebben aangegeven zelf de bijdrage over te willen maken. Wilt u dat z.s.m. doen 

op NL26 RABO 01522 72 127 t.n.v. De Maarsborg schoolrekening? 

De bijdrage bedraagt voor groep 1 t/m 7 €52,50 per kind voor een heel schooljaar. 

Voor groep 8 is het €100 (omdat zij op kamp gaan). 

 

 

Coronaperikelen 
Misschien heeft u het meegekregen, ook ons team ontkomt niet aan Corona. Tot nu toe hebben we met 
veel geschuif alle groepen nog op school kunnen houden. We kunnen niet beloven dat dit zo blijft. Houd 
daarom goed de klasbordapp in de gaten, want daarop melden we direct als er een groep geen les kan 
krijgen. 
 

Verkeerssituatie rond de school 
De afgelopen week is het stukken rustiger en dus veiliger in de straat op de tijden dat de kinderen komen en 
gaan. Heel goed om te zien dat het zo ook kan en dat bijna iedereen daarin zijn/haar verantwoordelijkheid 
neemt! Bedankt voor uw medewerking! 
 



 

 

  

Instroom nieuwe kleuters 
Heeft u nog een peuter thuis die in 2022 vier jaar wordt, dan kunt u uw kind alvast opgeven. U kunt 
daarvoor aanmeldformulieren ophalen of even bellen met Carine Krale. Wij vinden het prettig om te weten 
op hoeveel kinderen we kunnen rekenen.  
Als u gezinnen kent met jonge kinderen, zouden we het fijn vinden als u ze attent maakt op onze school. 
We hebben een prachtige folder die u mag doorgeven (in de gang bij de kleuters ligt een stapeltje om mee 
te nemen) en u kunt als geen ander vertellen hoe de school werkt!   
 
 

De volgende nieuwsbrief komt uit op 2 maart. 

 

agenda 

7 feb t/m vrij 18 feb voortgangsgesprekken 
11 feb studiedag – kinderen vrij 
16 feb rapporten mee 
21 feb juf Lenny jarig 
21 t/m 25 feb voorjaarsvakantie 
2 maart studiedag – kinderen vrij 
 
 
 
  
  
 
 
 



 


