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Het thema waar in de verschillende bouwen over gesproken wordt:
Onderbouw:
Ik vertel wat ik wil en luister naar de ander.
Middenbouw:
Ik kan samen met een ander een probleem oplossen.
Bovenbouw:
Ik kan een compromis sluiten.

Bijbelrooster
Thema: Vreemdeling
We lezen, praten en luisteren naar verhalen over een thuis zoeken
als je je huis verlaat; over aanpassen of jezelf blijven in een vreemde
omgeving.
Bijbel: Het verhaal van Daniël en zijn vrienden (Daniël).

Audit
Gisteren is er op school een auditteam geweest om met ons de kwaliteit van het onderwijs en alles
eromheen door te lichten.
De auditoren hebben bijna alle groepen bezocht, heel veel documenten gelezen, gesproken met het
team, met een aantal leerlingen, met Heleen Atema (IB) en Carine Krale (directie). Ze hebben gekeken of
we voldoen aan de eisen die er aan het basisonderwijs gesteld worden en of we ook doen wat we via
bijvoorbeeld onze website en onze schoolgids zeggen te doen.
We kunnen u vertellen dat we blij zijn met de uitkomsten. Geen onvoldoendes en op een aantal
belangrijke punten zelfs goed, zoals; de resultaten, het zicht op ontwikkeling en begeleiding, de
veiligheid en het schoolklimaat.
Dit betekent overigens niet dat wij nu achterover gaan leunen. We gaan met elkaar met veel plezier
verder om ons onderwijs nog meer te ontwikkelen en verbeteren.

Welkom
In groep 1a mochten we Noralie verwelkomen. We wensen je een hele fijne tijd bij ons op de Maarsborg!

Bezoek aan boerin Agnes
Op woensdag 29 juni (groep 6a) en donderdag 7 juli
(groep 6b) bezoeken de kinderen van groep 6 de
boerderij van Boerin Agnes in Gasselternijveen. Dit
bezoek past mooi bij het de laatste thema’s van Taal en
Wereldoriëntatie. In de klas hebben we het over natuur,
vervuiling en duurzaamheid. De bezoeken zijn gewoon
tijdens schooltijd en auto’s zijn inmiddels geregeld.

https://www.eenahttps://www.eenandereaanpak.nl/category/boerin/ndereaanpak.nl/category/boerin/
https://www.eenandereaanpak.nl/category/boerin/

Schoolreizen
Op woensdag 29 juni gaan de groepen 3 t/m 5 op schoolreis naar Wildlands.
De kinderen mogen op normale tijd naar school maar mogen ook later komen.
Om uiterlijk 9.00 uur moet iedereen aanwezig zijn.
De bus vertrekt om ongeveer 9.20 uur
We verwachten omstreeks half 4 weer terug te zijn op school.
Op donderdag 30 juni gaan beide groepen 6 en groep 7 op schoolreis naar Julianatoren.
De kinderen worden om kwart voor 8 op school verwacht. Om 8 uur vertrekt de bus.
We verwachten tegen half 6 weer terug te zijn.
Voor beide schoolreizen geldt: De school zorgt voor een lekkere maaltijd.
- De kinderen mogen iets lekkers mee.
- Drinken mee is aanbevolen. Vooral bij warm weer! Geen dranken met prik.
- We houden u middels de klasbord-app op de hoogte van de verwachte terugkomsttijd.
- De kinderen mogen geen geld meenemen.
Mocht u nog een vraag hebben dan kunt u die stellen aan de groepsleerkracht.
Op donderdag 30 juni is er schoolfeest voor de groepen 1 en 2 met als thema Circus. De kinderen mogen
die dag verkleed naar school. Alle informatie over dit feest ontvangt u via de Klasbord app.
We wensen iedereen een fijne dag!

GGD groep 7
Op maandag 27 juni komt de GGD op school voor het onderzoek van groep 7. De ouders van betreffende
kinderen hebben thuis de informatie hierover al eerder ontvangen.
Denkt u aan het invullen van de digitale vragenlijst en het toestemmingsformulier?!

Bezoek de Magneet groep 8
Woensdag 29 juni gaan de kinderen van groep 8 naar de Magneet in Groningen. We gaan die dag de
Hanzeschool bezoeken en gaan daar allerlei experimenten uitvoeren op het gebied van wetenschap en
techniek. De kinderen gaan met een bus naar Groningen. De bus vertrekt om 8 uur bij school. De
leerlingen worden daarom om 10 voor 8 op school verwacht. Het is verder een gewone schooldag, dus
iedereen moet z’n eigen eten en drinken meenemen. De kinderen zijn ook gewoon om kwart over 2 vrij.

Image-onderzoek
In de maand juni doen we als school mee aan een ‘Image-onderzoek’ van het Ministerie van Onderwijs.
Kinderen en leerkrachten uit groep 6 vullen een vragenlijst in over verschillen en creativiteit in de klas. Het
is een anoniem en vertrouwelijk onderzoek en het is niet beoordelend van aard.

+

Oproep!
Donderdag 14 juli willen we het schooljaar feestelijk afsluiten. Om deze dag tot een succes te maken
hebben we hulp nodig. Heb je zin en tijd om deze dag (van 8.20 uur tot ongeveer 11.00 uur) samen met ons
te vieren, dan kun je je opgeven bij de leerkracht. Verdere informatie volgt z.s.m. na opgave.

agenda
27 juni
27 juni
29 juni
29 juni
29 juni
30 juni
30 juni
6 juli
7 juli

Screening GGD groep 7
Image-onderzoek groepen 6
Vergadering OR (ouderraad) en MR
(medezeggenschapsraad) 19.30
Schoolreis groep 3, 4 en 5
Bezoek boerin Agnes groep 6a
Schoolreis groep 6 en 7
Schoolfeest groep 1 en 2
Rapporten mee
Bezoek boerin Agnes groep 6b

De volgende nieuwsbrief komt uit op 6 juli.

