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Het thema waar in de verschillende bouwen over gesproken wordt:
Onderbouw:
Ik weet dat ik gegroeid ben.
Middenbouw:
Ik kan laten zien waarin ik gegroeid ben.
Bovenbouw:
Ik kan laten zien waarin ik gegroeid ben.

Bijbelrooster
Thema: Liever een lied
Inhoud: Klanken en woorden om de dag te genieten, te eren, te
gedenken, of gewoon door te komen.
Bijbel: Enkele psalmen (Psalmen).

Afsluiting van het schooljaar
Donderdag 14 juli willen we het schooljaar feestelijk afsluiten met de kinderen. In de ochtend gaan de
kinderen in de wijk op zoek naar ‘vossen’ (denk aan goed schoeisel). In de middag staan er verschillende
activiteiten rondom de school gepland.
De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee naar school, daar wordt voor gezorgd. De
kleuters zijn om 12.00 uur vrij. Ook zij eten de lunch op school. Om deze dag goed te laten verlopen zijn
we nog op zoek naar een behoorlijk aantal hulpouders.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij de groepsleerkracht.
Vrijdag 15 juli worden de kinderen van groep 2 t/m 7 gewoon op school verwacht, om 12.00 begint dan
de zomervakantie.

Mediawijsheid op de Maarsborg
Op onze school wordt er gewerkt op computers, Chromebooks en iPads. Wij leren kinderen hoe ze
met zo’n apparaat om moeten gaan en maken op de Maarsborg ook bij veel vakken de keuze om juist
zónder scherm te werken.
Wij praten ook met kinderen over alles wat ze online kunnen doen. Het internet kan ons en de
kinderen veel informatie geven die bruikbaar zijn voor bij de lessen. We vertrouwen de kinderen in
hun gedrag online en hebben als school een aantal regels opgesteld over wat we wel en niet willen
binnen onze schoolomgeving. Wij hebben de mogelijkheid om mee te kijken op de schermen van de
kinderen en kunnen indien nodig hun activiteiten controleren. De praktijk laat zien dat dit de
afgelopen jaren zonder problemen verloopt. We schermen dus niet alles helemaal af voor kinderen,
maar leren ze ook over de gevaren van de online wereld.
Mochten kinderen online op school toch zaken tegenkomen die ze vervelend vinden, dan weten ze dat
ze dit met ons kunnen delen. We maken dit dan bespreekbaar en indien nodig zullen we altijd contact
opnemen met u als ouders.
Wat er buiten schooltijd online gebeurt kunnen wij niet controleren. Er zijn genoeg websites waar
kinderen dingen kunnen zien die aanstootgevend zouden kunnen zijn.
Ook op dit moment krijgen we mee dat er een aantal makkelijk toegankelijke sites bekend zijn bij
(jonge) kinderen. Kinderen kunnen chatten (en zelfs videobellen) met wildvreemde mensen van over
de hele wereld. Nieuwsgierige kinderen zien de gevaren van deze sites niet en krijgen op deze sites
ongevraagd vervelende zaken te zien en te horen.
Met dit bericht brengen we u hiervan op de hoogte en ons advies zou dan ook zijn om dit soort zaken
ook thuis bespreekbaar te maken met uw kind.

Uitnodiging voor hulpouders
Ook dit jaar hebben we weer veel hulp gehad van ouders en verzorgers. Zonder die hulp zouden heel veel
activiteiten niet zo prettig of zelfs helemaal niet kunnen plaatsvinden.
We willen hierbij alle ouders die zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor de school, op welke manier
dan ook, van harte bedanken voor die hulp!
Samen met u maken we de Maarsborg een fijne plek voor de kinderen!
In de bijlage vindt u een uitnodiging voor een feestelijk bedankmomentje.

Avondvierdaagse
Al vele jaren lang hebben Marjolijn Kruit en Gerda van Veluw de avondvierdaagse voor de kinderen op de
Maarsborg georganiseerd.
Samen hebben zij hiervoor een heleboel werk verzet. Nu hebben ze aangegeven ermee te willen stoppen.
We willen Marjolijn en Gerda heel hartelijk bedanken voor alle organisatiewerk. Dankzij hen kunnen we
terugkijken op mooie wandelevenementen.
Inmiddels zijn er ook opvolgers gevonden en kunnen we melden dat Kimberley Kunst en Miranda Zantingh
vanaf volgend schooljaar de avondvierdaagse voor de Maarsborg gaan organiseren.

Doorschuifmoment
Woensdag 13 juli van 11.00-12.00 is er een doorschuifmoment op school.
Alle kinderen gaan dan naar de leerkracht waar ze volgend jaar bij in de groep komen. Alvast een heel
klein beetje wennen.
Op deze morgen komen ook de nieuwe kleuters en de kinderen die door verhuizing o.i.d. op de Maarsborg
komen, kennis maken. De kinderen krijgen deze dag een “bewaarpapier” mee met allerlei data en
bijzonderheden voor het volgende schooljaar.

Groep 8 zwaait af
Dinsdagavond is de eindavond voor groep 8. We gaan dan afscheid nemen van de kinderen en (een aantal)
ouders.
Op dinsdagmorgen gaat groep 8 de musical spelen voor de groepen 3 t/m 7 (en broertjes en zusjes in de
kleutergroepen).
Om 12.30 fietsen ze dan de school uit, nagezwaaid door alle andere kinderen en het team.

Verkeerssituatie rond de school
Met het mooie weer komen veel kinderen lopend of met de fiets naar school. Dat is mooi. Natuurlijk kan
het zo zijn dat u uw kind brengt met de auto. We merken dat het rond De Wedde ’s ochtends en uit school
erg druk is. Sommige auto’s rijden (erg) hard, terwijl kinderen met de fiets of lopend oversteken. We willen
u vragen hiermee rekening te houden. Graag parkeren bij de flat en van daar uit verder te lopen naar
school. Op deze manier beperken we het verkeer voor de school en maken we de straat voor iedereen
veiliger.

Adviezen van de GGD
Er zijn op dit moment geen coronamaatregelen. Wel zijn er adviezen om de verspreiding van het
coronavirus te beperken. De basisadviezen blijven ook van toepassing in het onderwijs/kinderopvang.
Dat betekent:
•
handen wassen;
•
hoesten en niezen in je elleboog;
•
geen handen schudden;
•
met klachten testen;
•
thuisblijven na een positieve (zelf-)test.

Vakantielezen
Het is bijna vakantie en tijd om te ontspannen. Even niet zo veel dingen die moeten en vooral dingen
die mogen.
Het blijven lezen van leuke (voorlees)boeken in de vakantie kan ook ontspannen zijn en zorgt er
tegelijkertijd voor dat er geen leesdip ontstaat. Sommige kinderen hebben zo hard gewerkt om op een
bepaald niveau te komen dat het sneu is dat ze weer achteruitgaan als ze zes weken niet lezen.
Vandaar onze tip om vooral leuke (voorlees)boeken te blijven lezen! De bibliotheek heeft veel keuze en
is bovendien helemaal gratis voor kinderen. Een abonnement is dus van harte aanbevolen!
Om de startende lezers in groep 3 en 4 wat tegemoet te komen krijgen deze kinderen een leespaspoort
van Biblionet Groningen. Ook mogen ze een boek uit de schoolbieb lenen. Wilt u er wel zorg voor
dragen dat dit boek na de vakantie weer terugkomt op school?
Alvast heel veel vakantie-leesplezier gewenst!
In de zomervakantie organiseert de bibliotheek in Stadskanaal elke woensdag een zomerse activiteit
voor kinderen van de basisschool. Kinderen kunnen lezen in een tipi op het kampeerterrein, meedoen
aan een wedstrijd en op de foto vanaf een favoriete vakantiebestemming. Het programma heet ‘Tipi’s
de bieb’. Deelname is gratis. Meer informatie over het programma kunt u vinden via onderstaande link.
https://ticketing.biblionetgroningen.nl/inschrijven/718222/Tipi's-in-debieb?preview=fbfaf27848e8c87041a5db03b3dfb843&fbclid=IwAR0yXfqWEPNbnBzr8Xbeb6_5VTAjkV
oNoUibOhuxEV633K8kFTBdbRSKwtA
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agenda
6 juli
7 juli
11 juli
12 juli
13 juli
14 juli
15 juli

Rapporten mee
Bezoek boerin Agnes groep 6b
Bedankmoment hulpouders
Eindavond groep 8
Doorschuifmoment
Feestelijke afsluiting schooljaar
12.00 uur zomervakantie

29 augustus

Eerste schooldag; We mogen
weer!

