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Het thema waar in de verschillende bouwen over gesproken wordt:
Onderbouw:
Ik weet hoe ik tot rust kan komen als ik boos of verdrietig ben.
Middenbouw en
bovenbouw:
Ik weet wat ik kan doen als iets me te veel wordt.

Bijbelrooster
Thema: Jij of ik?
Inhoud: Over het innemen van de belangrijkste positie. Over de
eerste zijn, keuzes maken, macht en inschikken.
Bijbel: Isaak en Ismaël (Genesis 16, 18, 21, 22, 24 en 25).

Terugblik Fancy Fair
We kijken met een heel goed gevoel terug op de Fancy Fair van vorige week donderdag. We hebben
genoten van de sfeer, alle ouderhulp en vooral van het enthousiasme van de kinderen. Heel erg
bedankt voor het aanleveren van de prijsjes, het bakken van de prachtige, heerlijke taarten en de
hulp vóór, tijdens en na afloop van de Fancy Fair!
Bij de kleuteringang liggen nog wat taartdozen en bakvormen. Mocht u deze zoeken, dan kunt u het
daar vinden.
De opbrengst van de Fancy Fair komt volledig ten goede aan leuke activiteiten voor de kinderen van
de Maarsborg.

Stagiaires
We vinden het belangrijk om toekomstige collega’s goed op te leiden. Ook dit jaar mogen we weer
samenwerken met enthousiaste mensen voor het onderwijs.
Kim en Myrthe lopen dit jaar stage voor de Pabo en Danee, Meike en Benjamin doen de opleiding voor
onderwijsassistent.
We wensen jullie een fijne, leerzame tijd bij ons op de Maarsborg toe!

Cadeautjes voor leerkrachten
Bij een verjaardag van een leerkracht of bij het afscheid aan het einde van het
jaar, zorgen de contactouders ervoor dat de leerkrachten verrast worden met
een attentie namens de hele groep.
Zij betrekken hierbij ook de kinderen. We waarderen het enorm en vinden
het erg lief dat er aan ons gedacht wordt, maar het hoeft niets extra’s te
kosten. We worden al heel erg blij van een tekening of knutsel van uw kind. U
hoeft dus zelf geen aparte cadeautjes mee te geven.

Studiedag 10 november
We zijn op de Maarsborg druk bezig met het geven van goede leeslessen. De
volgende studiedag is gepland op donderdag 10 november. Tijdens die dag
gaan we hier inhoudelijk weer mee verder. De kinderen zijn die dag vrij.

agenda
6 oktober
8 oktober
13 oktober
17 t/m 21 oktober

Kabouterpad groep 1a/2a
Meester Jaap jarig
Juf Heleen jarig
Herfstvakantie
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