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Het thema waar in de verschillende bouwen over gesproken wordt:
Onderbouw:
Ik kijk goed naar wat de ander doet en kan tips geven.
Middenbouw en
Bovenbouw:
Ik geef op een helpende manier feedback.

Bijbelrooster
Thema: Nieuw leven. We luisteren en praten over het
zien dat iets nieuws begint; over de ervaring dat het
leven zelf vernieuwd kan worden.
Bijbelverhalen: Intocht in Jeruzalem; het avondmaal;
het verraad, verhoor en dood van Jezus; paasmorgen
(Lucas 19 en 20; 22 t/m 24).

Incassering ouderbijdrage
Vrijdag 1 april wordt het tweede deel van de ouderbijdrage geïncasseerd. Voor de ouders die hebben
aangegeven dit zelf te willen doen hierbij een reminder.

Thema oorlog en vrede
In groep 7 en 8 werken de kinderen in deze periode aan het thema “oorlog en vrede”. In het kader van dit
thema gaan de leerlingen van 7 & 8 vrijdag 1 april naar kamp Westerbork. Ze bezoeken daar het museum
en krijgen een rondleiding over het voormalig kampterrein. Donderdag 21 april wordt het thema afgesloten
met een bezoek aan de Semsstraatkerk. Ze zullen daar een tentoonstelling bezoeken over oorlog en
vrijheid. Daarnaast gaan de kinderen deze dag in Stadskanaal op zoek naar sporen uit de Tweede
Wereldoorlog.

Schoolfotograaf
Donderdag 7 april komt de schoolfotograaf langs. Er worden dit jaar
portretfoto’s, groepsfoto’s en broer/zus-foto’s gemaakt.
Als u zich heeft ingeschreven voor een broer/zus-foto, krijgt u daarover
binnenkort een e-mail.
Het zou prettig zijn dat uw kind deze hele dag op school is en geen andere
afspraken heeft.

Theaterbezoek Geert Teis groep 3, 4 en 5.
Op dinsdag 12 april gaan de groepen 3, 4 en 5 naar de
voorstelling De magische kast in het theater Geert Teis. De
voorstelling zit boordevol magische trucs, grappige twists,
jongleerkunsten en verrassende effecten.
Het vervoer is (bijna) rond. Als er nog iets bijzonders is, hoort u
dat via de klasbord-app.

Paasviering
We zien het alweer buiten, de lente is er! Het blijft wat
langer licht en het wordt steeds een beetje groener om
ons heen. Het nieuwe leven begint. Dat mogen we ook
binnenkort met Pasen vieren. Met Pasen gedenken we
de opstanding van Jezus.
Op donderdag 14 april vieren het Paasfeest in de klas.
We doen dat samen met een klas uit onze bouw;
Groep 1 en 2, groep 3 en 4, groep 5 en beide groepen 6,
groep 7 en 8.
Op Goede Vrijdag (15 april) en Tweede Paasdag (18 april)
zijn de kinderen vrij.

Meisjesvoetbal groep 6 en 8
Op woensdagmiddag 20 april doen de meiden van groep 6a, 6b en 8 mee aan het voetbaltoernooi voor
meisjes dat door SPW wordt georganiseerd.
Wij zorgen voor shirts. Voetbalschoenen mag, maar moet niet. Graag wel even een beetje extra eten en
drinken mee. Publiek is welkom.
Als het programma bekend is, dan delen we dit z.s.m. met de kinderen en ouders van groep 6 en 8. We
rijden samen op de fiets naar de voetbalvelden (Sportpark Noord), dus die dag; fietsen mee!

Koningsspelen 2022
Op vrijdag 22 april zijn de Koningsspelen. Natuurlijk doet de Maarsborg hier ook aan mee! Achter de
schermen zijn we al druk met de voorbereidingen en we kunnen al een aantal zaken met u delen:
-We doen mee aan het Koningsontbijt, dus alle kinderen ontbijten samen in de klas.
-We zingen en dansen samen het lied ‘Fit Top 10’ van Kinderen voor Kinderen (lied staat op YouTube).
-Wij zorgen voor een pauzehapje en drankje.
-Alle kinderen mogen rood-wit-blauw-oranje verkleed op school komen.
-Het ochtendprogramma wordt een spelletjescircuit voor gemixte groepen uit groep 2 t/m 8.
-In alle groepen worden er ’s middags bordspellen/gezelschapsspellen gespeeld, dus kinderen mogen
zelf spelletjes meenemen (zonder scherm)
We maken er een leuke dag van!
We hebben wel een flink aantal ouders nodig! Mocht u willen helpen tussen 09.00 en 12.30, dan kunt
u zich melden bij de groepsleerkracht. Alvast bedankt!

agenda
1 april
4 april
5 april
7 april
12 april
12 april
14 april
15 april t/m 18 april

bezoek kamp Westerbork groep 7 en 8
praktisch verkeersexamen groep 7
juf Anita jarig
schoolfotograaf
meneer Jan jarig
voorstelling Geert Teis groep 3, 4 en 5
Paasviering
Paasweekend

De volgende nieuwsbrief komt uit op 13 april.

