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Het thema waar in de verschillende bouwen over gesproken wordt:
Onderbouw:
Ik onderzoek wat de ander wil.
Middenbouw:
Ik onderzoek wat ikzelf en de ander wil en kies samen een oplossing.
Bovenbouw:
Ik kan een keuze maken die werkt voor mijzelf en de ander.

Bijbelrooster
Thema: Weet je het zeker?
We luisteren en vertellen over twijfel en zekerheid;
over de ruimte om vragen te stellen en de bereidheid
te zoeken.
Bijbelverhalen: Het verhaal van de priester; de
Emmaüsgangers; het geloof van Tomas en de andere
leerlingen (Matteüs 28; Lucas 24; Johannes 20).

De bel gaat….
De laatste tijd zien we dat steeds vaker kinderen te laat op school komen. Dat is jammer, want iedere dag 5
minuten te laat betekent 25 minuten onderwijs per week minder…. De bel gaat om 8.20 uur. Dan mogen de
kinderen naar binnen. Hierdoor is er genoeg tijd om de jas en tas op te hangen en kunnen we om 8.30 uur
met de lessen beginnen.

Luizen
In een aantal groepen hebben sommige kinderen last van luizen. We willen u vragen om uw kind regelmatig
goed te controleren op hoofdluis en zo nodig te behandelen. Na de meivakantie komt het LOT weer langs
om te controleren.

Avond 4 daagse
Dit jaar wordt er weer een avond 4 daagse georganiseerd.
Twee ouders van onze school zijn al druk met de
voorbereiding ervan. In de bijlage vindt u meer informatie
over opgave. Van harte aanbevolen!
LET OP! Alleen bij de inschrijfmomenten kunt u uw
kind(eren) aanmelden! Niet ervoor of erna! De
inschrijfmomenten zijn:
Maandagochtend 9 Mei van 08:20 tot 09:30 uur.
Dinsdagavond 10 Mei van 19:15 tot 20:15 uur.
Woensdagmiddag 11 Mei van 14:00 tot 15:00 uur.

Koningsspelen 2022
Op vrijdag 22 april vieren we op de Maarsborg de Koningsspelen. De kinderen van groep 2-8 mogen
allemaal in het rood/wit/blauw/oranje verkleed op school komen. We starten de dag in de eigen groep
met een heerlijk koningsontbijt. De kinderen hoeven thuis dus niet te ontbijten. Daarna gaan we
allemaal naar buiten om de dag officieel te openen met het lied: Fit top 10 van Kinderen voor Kinderen.
Daarna gaan de kinderen in gemixte groepen langs een spelletjescircuit. Dit is voornamelijk buiten op
het plein. Ouders en belangstellenden zijn van harte welkom om te komen kijken. Ook de kinderen van
groep 1 kunnen dan een kijkje komen nemen. De pauzehap en iets te drinken wordt door ons geregeld.
De kinderen moeten wel een eigen lunchpakket meenemen. In de middag gaat het programma verder
in de klas. De kinderen mogen bord- en gezelschapsspelletjes meenemen. We hopen op een zonnige en
gezellige dag!

Paasviering
Dit weekend vieren we het paasfeest, de opstanding van Jezus.
Morgenochtend komen we om 8.20 binnen en gaan we gelijk beginnen met de paasviering. De kinderen
krijgen allemaal een liturgie mee naar huis, zodat u er thuis nog over na kunt praten. Daarnaast krijgen de
kinderen een zakje met zaadjes. Deze zaadjes zijn het begin van iets nieuws dat kan gaan groeien en bloeien!
Vrijdag en maandag zijn de kinderen vrij. We wensen jullie een heel fijn paasweekend!

Eindtoets groep 8
Dinsdag 19 april begint de CITO eindtoets voor groep 8. De eindtoets duurt 2 dagen tot en met
woensdag 20 april. Het zou fijn zijn als alle kinderen van groep 8 om 08.20 op school zouden kunnen
zijn die dagen. Dan kunnen we mooi gelijk beginnen om 08.30 en hebben we alle tijd om de toets elke
ochtend zonder gehaast af te ronden. De toets is alleen 's morgens en de kinderen mogen best iets
lekkers te eten en te drinken meenemen. Tandarts- en doktersbezoek kan niet op deze 2 dagen.
Wij benaderen de toets heel normaal op de Maarsborg en het enige wat ik uw kind als tip kan
meegeven is dat ze uitgerust aan de toetsdagen kunnen beginnen. Wij weten wat de kinderen kunnen
en hebben alle vertrouwen in ze! Woensdag 20 april eindigen we de eindtoets feestelijk met een
lunch! De kinderen hoeven die middag dus geen lunch mee te nemen.

Tentoonstelling oorlog en vrede
Zoals eerder genoemd in de nieuwsbrief werken groep 7 & 8 op dit moment over het thema "oorlog en
vrede." In het kader van dit thema bezoeken deze groepen donderdag 21 april een tentoonstelling in de
Semsstraatkerk. Het bezoek valt onder de gewone schooltijd, wel moeten de kinderen deze dag een
fiets meenemen.

Meivakantie
Van 23 april tot en met 8 mei hebben we meivakantie.
U heeft misschien gemerkt dat dit wat kan verschillen per school. Sommige scholen hebben 1 week,
anderen zijn na Pinksteren vrij…
De officiële meivakantie is in de eerste week van mei. Dat wij al een week eerder vrij zijn heeft te
maken met het aantal uren dat kinderen naar school moeten.
Omdat wij een iets langere schooldag maken (elke dag tot 14.15 in plaats van tot 14.00 uur) hebben
we veel zogenoemde marge uren.
Door het verlengen van een vakantie voorkomen we veel gebroken schoolweken waarin de kinderen 1
dag vrij zijn.
We wensen jullie allemaal alvast een fijne meivakantie!

agenda
14 april
15 april t/m 18 april
19 en 20 april
20 april
21 april
22 april
23 april t/m 8 mei
12 mei
13 mei

Paasviering
Paasweekend
Eindtoets groep 8
Schoolvoetbaltoernooi meisjes
Groep 7 en 8 tentoonstelling
Semstraatkerk
Koningsspelen 2022
Meivakantie
Juf Carine jarig
Zeepkisten groep 8 Noorderpoort

De volgende nieuwsbrief komt uit op 11 mei.

Berichtje van Welstad
Nu het weer mogelijk is hebben wij een nieuwe datum waarbij wij in het Theater Geert Teis een super
leuke theatershow neer hebben kunnen zetten met als thema positief ‘’coachen’’. Zowel leerkrachten van
jullie school als ouders zijn van harte welkom om gratis kaart(en) te bestellen en bij deze avond aanwezig
te zijn. Hoe dit werkt staat in de bijlage.
Alvast bedankt! Arjo Karperien

