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Het thema waar in de verschillende bouwen over gesproken wordt: 
Onderbouw:    Ik weet wat ik kan doen als iets niet in één keer lukt. 
Middenbouw: Ik weet hoe ik mezelf kan motiveren als iets niet in één keer lukt. 
Bovenbouw:  Ik weet hoe ik mezelf kan motiveren.  

Bijbelrooster 
Thema:  Bijzondere ontmoetingen  
In de komende weken luisteren we naar verhalen over 
hoe waardevol de ontmoeting tussen mensen kan zijn. 
En dat een ontmoeting een bijzondere betekenis kan 
geven. 
 
Bijbelverhalen:  
Jezus ontmoet Zacheüs,  
Matteüs, een verwarde man, 
Jaïrus en Nikodemus  
(Lucas 5, 8 en 19; Matteüs 9; Johannes 3). 
 

 
     

Kinderen binnenbrengen 
In de vorige nieuwsbrief berichtten we  over een  moment waarop de ouders van   de  kinderen  van   groep 1, 2 

en 3 hun kinderen naar binnen mogen brengen om sfeer te komen proeven. Inmiddels zijn de data bekend:  

Dinsdag 22 maart, dinsdag 19 april, woensdag 18 mei, donderdag 23 juni en donderdag 14 of vrijdag 15 juli. 

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! 
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Donderdag 17 maart 2022 



agenda 

20 maart juf Miriam jarig 
21 maart meester Jochem jarig 
22 maart binnenbrengmoment groep 1, 2, 3 
29 maart theoretisch verkeersexamen groep 7 
30 maart open dag Scholengroep Perspectief 
1 april bezoek kamp Westerbork groep 7 en 8 
4 april praktisch verkeersexamen groep 7 
 
 
  
  
 
 

 

         

    

 

Open ochtend 
Op 30 maart is er een open ochtend. 
Ouders en andere belangstellenden zijn dan van 
harte welkom om te kijken hoe het bij ons op 
school gaat. 
Volgende week volgt meer informatie.  
Wilt u ouders met kleine kinderen die nog niet 
naar school gaan vast attenderen op onze open 
dag? 
Zo kunnen zij zich alvast oriënteren op een school 
voor hun kind!    

Schoolfotograaf 
Donderdag 7 april komt de schoolfotograaf langs. Er worden dit jaar portretfoto’s, groepsfoto’s en 
broer/zus-foto’s gemaakt.  
 
Het is ook mogelijk om een foto te laten maken met broers en zussen die niet (meer) naar de Maarsborg 
gaan. Hiervoor moet u wel vroeg uit de veren. Deze foto’s worden namelijk gemaakt tussen 8.30 en 8.45 
uur. U kunt hiervoor tot 23 maart inschrijven op een rooster dat in school op de auladeur hangt.   
Wanneer het rooster vol is gepland, kunt u alsnog inschrijven maar dan worden de foto’s na schooltijd 
gemaakt. Na inschrijving ontvangt u een definitief rooster per mail.  
 
Om alles vlot te laten verlopen is er deze dag geen gymnastiek.  
Daarnaast zou het prettig zijn dat uw kind deze hele dag op school is en geen andere afspraken heeft. 

Datum schoolreis en/of schoolfeest 
Het lijkt nog ver weg, maar we noemen het wel alvast even; de datum voor de schoolreizen en/of 
schoolfeest is bekend:  dinsdag 28 juni 2022 

De volgende nieuwsbrief komt uit op 30 maart. 

 



 


