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Het thema waar in de verschillende bouwen over gesproken wordt: 
Onderbouw:    Ik kijk goed naar wat jij voelt en reageer daar aardig op. 
Middenbouw: Ik kan zien hoe een ander zich voelt en houd daar rekening mee. 
bovenbouw:  Ik kan zien hoe een ander zich voelt en reageer daar passend op. 

Bijbelrooster  
Thema: Verbonden  
Inhoud: Met wie voelen we ons verbonden? Hoe kunnen mensen die 
heel verschillend zijn samenleven? Wat brengt ons samen, wat drijft 
ons uit elkaar?  
Bijbel: Jozef en zijn broers (Genesis 37 t/m 44). 

Pensionering meneer Jan 
Gisteren hebben we met de kinderen afscheid genomen van meneer Jan, omdat hij met 
pensioen gaat. Groep 8 heeft hem opgehaald met een tweelingfiets en de kinderen 
hebben hem onthaald met een ereboog en zongen het lied ‘Make new friends’. Alle 
groepen hebben een toneelstukje of een lied voor meneer Jan verzorgd. Na afloop kreeg 
ieder kind een presentje en een ‘boks’ van de pensionaris . Leuk dat er ook heel wat 
ouders zijn geweest om Jan nog even de hand te schudden! We zijn meneer Jan heel erg 
dankbaar voor al het werk dat hij verricht heeft en missen hem nu al een beetje.  Maar…. 
Nu mag hij het echt wat rustiger aan gaan doen! Geniet daarvan, meneer Jan!  

Nieuwe conciërge 
We zijn blij dat we een nieuwe conciërge hebben gevonden in de persoon van Martin Smit. Vanaf volgende 
week komt Martin al een paar dagen meedraaien. Martin werkt al een aantal jaren voor Perspectief  en is 
dus ook al een beetje bekend bij ons op school. Tot de kerstvakantie zal hij gedeeltelijk komen in verband 
met andere werkzaamheden, maar we hopen dat hij vanaf de kerstvakantie elke dag bij ons  op school kan 
werken. Van harte welkom en we hopen dat je het op de Maarsborg erg naar je zin krijgt! 

Sinterklaasfeest 
Donderdag 1 december komt Sinterklaas een bezoek brengen aan onze school.  
Op dinsdag 15 november krijgen de kinderen van groep 5 tot en met 8 geld mee (6 euro) 
om de Sint te helpen. Er zit ook een kortingsbon van 10% bij die ze hiervoor in kunnen 
leveren bij de Intertoys in Stadskanaal. Deze dag worden er lootjes getrokken in de klas. 
De bedoeling is dat alle kinderen van groep 5 t/m 8 een surprise en een gedicht maken.  
Verdere informatie over de Sinterklaasviering volgt in de volgende nieuwsbrief. 
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Verkeerssituatie rond de school 
We merken dat het voor en na schooltijd druk is in de 
straat en dat kinderen, lopend of op de fiets, tussen 
auto’s door moeten manoeuvreren. Soms levert dit 
gevaarlijke situaties op. Ook kunnen de buurtbewoners 
niet altijd van of naar huis en dat kan best vervelend zijn. 
 
Ouders die kinderen met de auto brengen/halen, willen 
we vragen de auto bij de flat te parkeren en 
dan verder te lopen. Mocht het nodig zijn om op deze 
tijden door de straat te rijden, wilt u dat dan 
stapvoets doen? Op deze manier beperken we het 
verkeer voor de school en maken we 
de straat voor iedereen (ook de buurt) prettiger en 
veiliger. Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 
 

Dode hoek voorlichting 
Dinsdag 15 november krijgen de kinderen van groep 7 en 8 
voorlichting over de dode hoek bij vrachtauto’s. De vrachtwagen  met 
aanhanger wordt aan de Tussenkamp geparkeerd.  
 
 

agenda   

11 november  Sint Maarten  
15 november  Lootjes trekken en geld mee groep 5-8   
15 november  Dode hoek voorlichting groep 7 en 8 
 
 
 
 
  
  
 
 
 


