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Het thema waar in de verschillende bouwen over gesproken wordt: 
Onderbouw:    Ik zie het als iemand het vervelend vindt wat ik doe. 
Middenbouw: Ik zie het als een ander zich niet prettig voelt door mij en weet wat ik 

kan doen. 
Bovenbouw:  Ik zie het als een ander zich door mij gekwetst voelt en weet wat ik kan 

doen.  

Bijbelrooster 
Thema: Meedoen 

De komende tijd horen en praten we over met anderen mee te doen en 

waarom je de keuze maakt om mee te doen of je afzijdig te houden.  

Bijbelverhalen: Meedoen aan het Koninkrijk van God.  

De gelijkenissen van de zaaier, het grote feest en de bruidsmeisjes 

(Matteüs 5, 13, 22 en 25).  

 
 

 
     

Welkom 
We mogen weer nieuwe kinderen verwelkomen bij ons op school. Sophie Stel en Vince Wever komen in 

groep 1b. Thomas Moolhuijsen zit nu in groep 3. Van harte welkom! We wensen jullie een fijne tijd op de 

Maarsborg.  

 

 

Studiedag 16 maart 
We hebben het al aangekondigd, maar hierbij nogmaals:  
Op 16 maart staat er een personeels(studie)dag gepland voor de 
hele vereniging. De kinderen zijn die dag vrij. 
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Binnenbrengen in de onderbouw 
Zoals u weet mochten er in de coronaperiode (bijna) geen ouders in de school komen. Gelukkig is deze 

regel met de laatste versoepelingen van de baan. Echter hebben we naast alle nadelen ook voordelen 

ervaren van deze coronamaatregel. 

In de kleutergroepen en in groep 3 begint de dag vele malen rustiger nu de gang niet meer vol staat 

met ouders, kinderwagens en buggy’s. De leerkrachten hebben alle tijd en ruimte om uw kind(eren) te 

ontvangen en op te vangen. Bovendien blijken de kinderen veel zelfstandiger te zijn dan we dachten. Ze 

doen het supergoed met afscheid nemen,  jas ophangen, tassen op de kapstok, iets meenemen en aan 

de leerkracht laten zien en lekker zelf aan het werken/spelen gaan. 

Toch snappen we goed dat u ook graag de sfeer in de groep wilt proeven en wilt zien waar uw kind mee 

bezig is of wat het gemaakt heeft. We gaan daarom een aantal dagen prikken waarop u uw kind wel 

binnen kunt brengen en even in de groep kunt kijken (deze data, op wisselende dagen,  komen in de 

nieuwsbrief en op de klasbordapp). Daarnaast beraden we ons nog over kijkmomenten onder schooltijd 

o.i.d. 

Mocht er echt even de noodzaak zijn om uw kind(eren) binnen te brengen of om iets tegen de 

leerkracht te zeggen dan kan dat ook op andere dagen. Ook kunt u altijd per telefoon of mail een 

afspraak maken om iets te vragen of te bespreken. We hopen vooral dat u wel een lage drempel 

ervaart! 

 

Moestuinhulp 
Afgelopen jaar hebben we al flink kunnen zaaien en oogsten in onze 
moestuinbak. Dit jaar zijn we van plan de moestuin uit te breiden naar 
vier bakken. Daarnaast willen we ook wat fruitstruiken en -bomen 
planten. De klusklas gaat hier voornamelijk mee bezig. Soms hebben 
we wel wat assistentie nodig en daarvoor zijn we op zoek naar ouders 
die affiniteit hebben met moestuinieren. U kunt zich melden bij juf 
Lenny. 
 

Groep 6, 7 en 8 naar Geert Teis 
Dinsdag 8 maart gaan groep 6a, 6b, 7 en 8 naar het 
theater. De kinderen zien een voorstelling genaamd: 
Willem Junior. 
De kinderen moeten om 8.20 op school zijn met hun 
fiets. We vertrekken om 8.30 naar Geert Teis. 
 



agenda 

6 maart Juf Froukje jarig 
8 maart Groep 6,7,8 naar Geert Teis 
10 maart OR/MR 
15 maart Juf Therese jarig 
15 maart Groep 4 naar de Fraeylemaborg 
16 maart Studiedag, kinderen vrij 
17 maart Groep 3 naar de Fraeylemaborg 
 
 
 
  
  
 
 

 

 

 

    

 

 

De vrijwillige ouderbijdrage 
Inderdaad vrijwillig. In de vorige nieuwsbrief hebben we u er op geattendeerd dat de ouderbijdrage geïnd 

zou worden.  

Er zijn 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). 

Alvast bedankt! 

 

Naar de Fraeylemaborg met de bus 
Groep 3 (17 maart) en groep 4 (15 maart) gaan het 
erfgoedproject arm en rijk in de Borg in Slochteren 
bezoeken. Ze gaan met de bus. 
Voorafgaand aan dit bezoek komt er maandag 14 
maart iemand bij ons in de klas, om iets te vertellen en 
te laten zien over dit project.  

De schoolschrijver 
De komende weken doen groep 3 t/m 8 mee aan de schoolschrijver-
maand. 
De kinderen krijgen lessen rondom creatief schrijven en lezen. Ze 
krijgen hierbij tips van bekende kinderboekenschrijvers. 
Op www.deschoolschrijver.nl  staan ook veel titels van leesboeken 
als leestip voor thuis! 

De volgende nieuwsbrief komt uit op 16 maart. 

 

http://www.deschoolschrijver.nl/

