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Het thema waar in de verschillende bouwen over gesproken wordt:
Onderbouw:
Ik ken de afspraken van mijn groep.
Middenbouw en
bovenbouw:
Ik geef ruimte aan de ander en draag bij aan een veilige groep.

Bijbelrooster
Thema: Zoektocht
Inhoud: Het leven als een zoektocht. Over doorzetten, omgaan met
veranderingen en tegenslagen. Over ontdekken wat je belangrijk
vindt en waar je van droomt.
Bijbel: Abraham (Genesis 11 t/m 15).

Aanmelden jongste kleuters
We vinden het fijn om tijdig te weten op hoeveel kinderen we kunnen rekenen in de
kleutergroepen, daarom de volgende vraag;
Heeft u thuis nog een peuter die in dit schooljaar 4 jaar wordt? En kiest u voor de Maarsborg? U
kunt de aanmeldingsformulieren ophalen bij Carine Krale.
Kent u nog mensen met jonge kinderen die nog een schoolkeuze moeten maken? Wilt u hen dan
laten weten dat ze altijd welkom zijn op de Maarsborg voor een vrijblijvende kennismaking en
rondleiding? Bij de kleuteringang liggen folders die u kunt geven aan anderen, zodat ze bij de juiste
ouders terecht komen.
U bent uiteindelijk de beste ambassadeurs voor onze school en we zouden het zeer op prijs stellen
als u ons daarmee helpt!
Alvast onze hartelijke dank.

Fancy Fair
Volgende week donderdag, 29 september van 16.00 – 19.00 is de Fancy Fair in
en om de school. Komt u met het hele gezin bij ons eten in restaurant ‘De Maarsborg’? Er is van
alles te eten en te drinken; hamburgers, soep, salades en nog een groot aantal andere dingen.
Laat u zich maar verrassen!
U en uw kinderen kunnen op 29 september van 14.15 – 14.45 alvast strippenkaarten kopen. Dit
kan ook vanaf 15.45 uur.
1 strippenkaart (10 strippen) kost € 7,50. Graag gepast en contant betalen.
Alle kinderen van de Maarsborg krijgen op school 2 gratis losse strippen. Bijna alle consumpties
en activiteiten kosten 1 strip. Alle groepen maken ook 1 gerecht of hapje.
Wat is er allemaal te doen? Schminken, op de foto, pony rijden, springkussens, dansen,
programmeren, gamen, graffiti-kunst maken, boksen, grabbelton, rad van avontuur (veel mooie
prijzen), plaktattoo, nagels lakken, hair-extension in je haar, voetbalspelen, popcorn, suikerspin,
verkoop bubble-tea en nog veel meer! Genoeg leuke en lekkere dingen dus!
Er zijn al ouders die hebben aangegeven te komen helpen. Fijn! Ook hebben we al prijsjes en
aanmeldingen voor de taartenbakwedstrijd binnen gekregen. Bedankt!
We zien graag uiterlijk morgen de briefjes weer terug op school, dan kunnen wij verder met de
voorbereidingen.
Bedankt alvast en tot volgende week!

Zpannend Zernike
Op 1 en 2 oktober vindt het evenement ‘Zpannend Zernike’ plaats in de stad Groningen. Een interessant
en boeiend evenement, vooral voor basisschoolleerlingen, hun ouders en grootouders. Er is van alles te
beleven op verschillende locaties in de stad; een weekend dat bol staat van wetenschappelijk vermaak.
Zelf proefjes doen, demonstraties bekijken, praten met echte wetenschappers, ontdekken en naar
boeiende verhalen luisteren. De toegang is overal gratis. Meer informatie vindt u op:
https://zpannendzernike.nl/ en in de bijgevoegde folder.
Van harte aanbevolen!

Actie kinderpostzegels
Groep 7 van de Maarsborg doet weer mee aan de actie Kinderpostzegels.
Dit jaar is de opbrengst van de actie bestemd voor kinderen die zoveel aan hun hoofd hebben dat ze
vastlopen op school. Ze hebben bijvoorbeeld problemen op school of hebben iets naars meegemaakt. Het
lukt ze daarom niet om het beste uit zichzelf te halen.
Deze week krijgen de kinderen de eerste informatie over het project en tussen 28 september en
5 oktober kunnen ze op pad.
Meer informatie vindt u op www.kinderpostzegels.nl

Contactouders
Hierbij willen we de contactouders voor komend schooljaar welkom heten op
dinsdag 22 september a.s. Vanaf 19.20 uur staat koffie/thee klaar. We zullen de avond beginnen om
19.30 uur en rond 20.30 uur de avond sluiten. Tijdens deze eerste bijeenkomst maken we kennis met
elkaar en bespreken we wat er van een contactouder wordt verwacht.
Kun je niet aanwezig zijn op deze avond, dan kun je je afmelden bij Anita
(anita.mulder@sgperspectief.nl).
Groep 1a/2a:
Groep 1b/2b:
Groep 3:
Groep 4:
Groep 5:
Groep 6:
Groep 7a:
Groep 7b:
Groep 8:

Josine Kok en Stephanie Hamminga
Janet Lukens en Manon Kuper
Esther Hiddema en Yvonne van der Boom
Mariska Marissen, Laura van Kooten en Rebekka Habtab
Hanna de Lange en Sophia Boes
Sandra Smit en Miriam Nijwening
Tineke Neinders en Arianne Zwart
Kimberly Kunst en Miranda Zantingh
Carin Gremmer en Miranda Jongman

Studiedag 4 oktober
Nog even in de herhaling: op dinsdag 4 oktober hebben we
met het team een studiedag. De kinderen zijn de hele dag
vrij.

Oktober kindermaand
Iedereen van 4 tot en met 12 jaar kan in oktober gratis meedoen aan super leuke activiteiten; In het
theater, een molen, museum of lekker buiten. In Drenthe en Groningen! Wat dacht je van een circusles?
Of een workshop lipgloss maken? Er zijn ook spannende speurtochten. Door het museum, maar ook in
het donkere bos. En er zijn dit jaar weer mooie voorstellingen in het theater.
In de weekenden van oktober organiseren culturele organisaties in Drenthe en Groningen speciale
kinderactiviteiten. Kinderen hebben altijd gratis toegang. Zij kunnen dansen, schilderen, drummen,
koekjes bakken en nog veel meer. Van volwassene wordt soms een bijdrage gevraagd. Komende week
krijgen de kinderen folders mee. Van harte aanbevolen!

agenda
27 september
29 september
4 oktober
5 oktober
8 oktober

bijeenkomst contactouders 19.30u
Fancy Fair
Studiedag, kinderen vrij
Start Kinderboekenweek
Meester Jaap jarig
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