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Het thema waar in de verschillende bouwen over gesproken wordt: 
Onderbouw:    Ik ontdek wat zelfvertrouwen is.  
Middenbouw: Ik weet hoe ik mijn zelfvertrouwen kan vergroten. 
Bovenbouw:  Ik weet hoe mijn zelfbeeld invloed heeft op mijn gedrag. 

Bijbelrooster 
Thema:  Geen zin  

Inhoud: We luisteren en praten over de zin en onzin van wat ons 
gevraagd wordt. Over het zoeken naar wat zinvol is en betekenis 
heeft. 
Bijbel: Het verhaal van Jona (Jona). 
    

Wie schrijft… 
Lange tijd hebben we op de Maarsborg geschreven met Stabilo’s. 
Het gebruik hiervan is door de vullingen echter erg duur. We zijn als school honderden euro’s per jaar 
kwijt aan deze vullingen. Vandaar dat we vorig schooljaar zijn overgestapt op een ander merk 
rollervulpennen waarin andere (veel goedkopere) vullingen passen. Deze pennen werken prima.  
 
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen nu dus een ander merk pen en gaan we langzaamaan hierop over. 
Kinderen in hogere groepen die een nieuwe pen nodig hebben, kunnen via school een pen aanschaffen 
(aanschafkosten 5 euro). Kinderen die hun Stabilo nog hebben, kunnen deze blijven gebruiken. Het is dus 
echt niet meer de bedoeling dat er nieuwe Stabilo’s voor gebruik op school worden aangeschaft. 
Mocht u wel zelf een andere pen willen kopen dan graag een vulpen of rollervulpen waar de normale 
vullingen in passen. 
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Woensdag 11 mei 2022 



agenda 

12 mei Juf Carine jarig 
13 mei Zeepkisten groep 8 Noorderpoort 
24 mei Afsluiting Kunstenaar Centraal, 14.00-14.30 

ouders mogen een kijkje komen nemen 
26 en 27 mei Hemelvaartsdag: donderdag en vrijdag vrij 
 
 
 
  
  
 
 

 

              

 

 

Kunstproject De Kunstenaar centraal 
De komende twee weken werken we in alle klassen over kunst. Elke 
groep besteedt aandacht aan een kunstenaar.  
Op dinsdag 24 mei heeft u de mogelijkheid om in de school te komen 
kijken naar alle creatieve werkstukken van de leerlingen. Van 14.00 tot 
14.30 staan de deuren voor u open.  

Kamp groep 8 
Volgende week gaat groep 8 op kamp. Woensdag, 
donderdag en vrijdag zijn de leerlingen van groep 8 op 
Ameland. Na twee coronajaren in Borger mogen we 
eindelijk weer naar ons favoriete eiland. In Buren is 
kampeerboerderij de Westhoek de bestemming. We 
wensen groep 8 een heel leuk kamp! 

Zeepkistenrace groep 8 
De leerlingen van groep 8 doen mee aan een pilot van een zeepkistenrace. Aanstaande donderdag gaan de 
kinderen naar het Noorderpoort college om het onderstel in elkaar te zetten. Nadat het onderstel klaar is, 
wordt de zeepkist op school afgeleverd. In de techniekweek van Stadskanaal (week van 19 juni) zullen onze 
zeepkisten tentoongesteld worden op het Noorderpoort. Ook gaan de leerlingen er nog een race mee rijden 
tegen andere scholen.   

De volgende nieuwsbrief komt uit op 25 mei. 

 



 


