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Het thema waar in de verschillende bouwen over gesproken wordt: 
Onderbouw:    Ik weet wat ik voel als ik een fout maak.  
Middenbouw: Ik weet wat ik kan doen als ik een fout maak.  
bovenbouw:  Ik weet hoe ik met mijn fouten kan omgaan. 

Bijbelrooster  
Thema: Advent 
 
De komende weken werken we met verhalen van drie verschillende profeten die uitkijken naar een 
mooie toekomst. De profeten Micha, Jesaja en Zacharia kijken uit naar een toekomst waarin God 
omziet naar zijn volk. 
De mensen van het volk van Israël zijn als gevangenen meegenomen naar Babylonië, hun land is  
verwoest, maar God zal hen weer bevrijden. Bij die nieuwe toekomst hoort een nieuwe leider, die goed 
zal zorgen voor het volk van God. De profeten zien al wat God straks gaat doen, wat komen zal. Ze 
kondigen zijn nieuwe toekomst aan.  
 
Tijdens dit project lezen we de volgende teksten: 
1. Er komt een nieuwe leider (Micha 5:1-4) 
2. Er komt een boodschapper met goed nieuws (Jesaja 40:3-11) 
3. Er komt weer vreugde (Jesaja 52:7-10) 
4. Er komt een nieuwe koning (Zacharia 9:9-10) 
5. Jezus, de redder op wie de mensen wachtten, wordt geboren (Lucas 2:1-21) 

Sinterklaasfeest 
Donderdag 1 december komt Sinterklaas een bezoek brengen aan onze 
school. De kinderen van groep 5 tot en met 8 hebben lootjes getrokken. 
Ze maken een surprise en een gedicht.  
De kinderen komen om 8.20 uur naar binnen en gaan samen op het 
grote plein de Sint opwachten. Rond 8.40 uur komt Sint aan. Ouders zijn 
van harte welkom om dan mee te kijken. 
Kinderen hoeven geen 10 uurtje mee te nemen, daar zorgen Sint en Piet 
voor. De lunch moet wel mee.  We maken er een leuke dag van! 
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Lief en leed 
Mariska Wolfs is de komende tijd uitgeroosterd voor haar lesgevende taak. Ze zal wel regelmatig op school zijn 
om andere taken te doen. 
In groep 7b wordt zij vervangen door Martin Zuidema en Saline Lantinga zal de donderdag om en om extra 
draaien. 
Wat de breinklas betreft zoeken we nog naar een passende oplossing. 
 

Vervanging 
Tot nu toe konden we, door te schuiven met mensen,  ziekte binnen onze school meestal intern oplossen en 
hoefde er niet vaak een groep thuis te blijven. 
Helaas blijven er steeds minder mensen over die in kunnen vallen en dat treft ook onze school. Het kan dus in 
de toekomst gebeuren dat er vaker geen leerkracht beschikbaar is en een groep thuis moet blijven. 
We doen onze uiterste best om dit te voorkomen, maar als er niemand is, kan het niet anders. We kiezen er 
bewust voor om geen groepen te gaan verdelen over de andere groepen om de rust te bewaren, effectief te 
kunnen werken met de groepen die wel op school zijn en om de werkdruk van de aanwezige leerkrachten 
niet te verhogen.  
In de Klasbordapp zullen we melden als er voor een specifieke groep geen vervanging is. Goed om deze  
 ’s morgens even te checken! 
 

Klasbord-Ouderapp 
Alle leerkrachten (en de directeur) van de Maarsborg maken 
gebruik van Klasbord. Regelmatig worden er foto's verstuurd en 
ook belangrijke vragen of informatie worden via de Klasbord-
Ouderapp naar ouders verstuurd. 
 
Mocht u nog niet zijn aangemeld bij de groep(en) van uw 
kind(eren), dan kunt u zich melden bij de leerkracht van de 
groep(en).  
 
Als u geen meldingen krijgt op uw telefoon of als u problemen 
heeft bij het inloggen, dan kunt u even binnenlopen bij onze ICT-
coördinator Jasper de Munck (groep 6). Zo weet u zeker dat u geen 
belangrijke informatie mist. 
 
Het is belangrijk om de laatste versie op uw telefoon te hebben. 
De schoolcode van de Maarsborg is MBS. 



 

 

 

                  

 

 

 

GGD screening groep 7 
Op maandag 28 november komt de doktersassistent van de GGD voor het onderzoek van leerlingen uit  
groep 7. Ouders van betreffende kinderen hebben hiervoor een digitale vragenlijst en een 
toestemmingsformulier ontvangen. Denkt u aan het versturen hiervan! 

agenda   

27 november Juf Mariska jarig 
28 november Start Advent 
28 november GGD screening groep 7 
28 november 19.30 ouderraad 
1 december Sinterklaasfeest op school 
12 december verkeersles Blind spot groep 5 en 6 
14 december verkeersles Mobiel in de hand, fiets aan de kant! groep 7 & 8 
22 december Kerstviering ’s avonds op school 
 
 
 
 
  
  
 
 
 


