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Het thema waar in de verschillende bouwen over gesproken wordt: 
Onderbouw:    Wij leren elkaar kennen. 
Middenbouw: Wij leren elkaar beter kennen en werken aan een veilige groep. 
Bovenbouw:  Wij leren elkaars kwaliteiten beter kennen. 

Bijbelrooster  
Thema: Samen starten met het nieuwe schooljaar. 
Bijbelverhalen: In de onderbouw horen we over de twaalfjarige 
Jezus (Lucas 2, 41-52).  
In de midden- en bovenbouw luisteren we naar het verhaal  ‘Een 
vader had twee zonen’ (Matteüs 21, 28-32). 

Welkom 
We zijn de tweede week ingegaan van het nieuwe schooljaar en er wordt alweer hard gewerkt. We 
zijn blij dat we iedereen na een lange vakantie weer terug mochten zien. Voor iedereen een heel 
goed nieuw schooljaar gewenst! 
 
Aan het eind van vorig schooljaar mochten we een aantal nieuwe kinderen verwelkomen en ook een 
aantal kinderen startte vorige week. We willen ze hier noemen: 
Groep 1a: Logan, Troy en Jessie. Groep 1b: Lizzy, Dani, Sonya, Xi’vensley. Groep 4: Djavailen. We 
wensen jullie een hele fijne tijd bij ons op de Maarsborg! 
 

Informatiemoment dinsdag 13 september 
Op 13 september van 15.45 tot 17.00 staan onze deuren open om informatie te verkrijgen over de klas 
van uw kind. De kinderen gaan zelf aan u vertellen hoe alles reilt en zeilt in de nieuwe klas. Ook kunt u 
kennis maken met de nieuwe leerkracht(en). Het zou heel fijn zijn als iedereen komt, want er wordt 
belangrijke informatie meegegeven. En hoe leuk is het om te zien wat uw kind nu allemaal al weet van 
de nieuwe groep. Tot dan! 

nieuwsbrief 1 
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Even voorstellen 1 
Mijn naam is Serana Drenth, ik ben werkzaam als gezinscoach en schoolmaatschappelijk werker bij 
Welstad. 
Ook dit jaar zal ik weer aanwezig zijn op de Maarsborg. Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw 
kind op school of thuis? Dan kunt u dit uiteraard altijd met de leerkracht van uw kind bespreken. Als deze 
zorgen blijven, kunt u via de leerkracht of de intern begeleider in contact komen met mij. Hierin kan ik u 
ondersteunen en samen zoeken naar de beste stap voor uw kind en eventueel uw gezin. Ook kan ik de 
leerkrachten ondersteunen en/of adviseren bij sociaal emotionele problemen van leerlingen.  
Ik ben in de oneven weken op maandagochtend aanwezig op school. Heeft u vragen, wilt u kennismaken 
of heeft u een goed idee dat bij mij zou kunnen passen? U bent van harte welkom mij op te zoeken op 
school, via de leerkracht aan te melden of mij een mail te sturen. 
Hartelijke groet, 
Serana Drenth s.drenth@welstad.nl  

Even voorstellen 2 
De eerste twee schoolweken zitten er alweer bijna op en ik ben al een aantal dagen in de klas van uw 
zoon/dochter geweest. 
 
Ik ben Jasmijn van den Ham, 29 jaar, en ik woon in Wildervanksterdallen met mijn man en twee 
dochters. De afgelopen jaren heb ik voornamelijk thuis gewerkt waar wij een legpluimveehouderij 
runnen.  
 
Het is fijn om met kinderen aan het werk te zijn! Om ze te ondersteunen bij hun schooltijd en bij hun 
ontwikkeling en ik geniet van de leuke uitspraken, de gezellige praatjes en het onbevangen zijn van het 
kind. 
 
Op de maandag ben ik bij groep 1b/2b in de klas en op de dinsdag ben ik bij  
groep 1a/2a ter ondersteuning. Verder ondersteun ik een aantal kinderen in   
groep 3/4/5.  
 
Hartelijke groet Jasmijn 

Vakantielezen 
Voor de vakantie hebben de kinderen van groep 3 en 4 een boek meegekregen uit onze bibliotheek om 
thuis te kunnen lezen. We hebben nog niet alle boeken terug. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind het weer 
meeneemt naar school? Alvast bedankt!  

Studiedag 4 oktober 
Het duurt nog even, maar we noemen het alvast: op dinsdag 4 oktober hebben we met het team een 
studiedag. De kinderen zijn de hele dag vrij.   
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Even voorstellen 3 
Dag ouders en kinderen van de Maarsborg, 
Mijn naam is Anouck Vos en ik woon samen met mijn gezin in het mooie Onstwedde. 
Sinds vorig jaar september ben ik werkzaam als leerkracht bij Scholengroep Perspectief.  
In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om te wandelen of gezellige dingen doen met mijn 
familie en vrienden.  
Ik heb vorig schooljaar gewerkt bij de Oranje Nassauschool en ben dit jaar begonnen als invalleerkracht 
bij de Maarsborg. Mijn werkdagen zijn donderdag en vrijdag. Mijn tijd breng ik vooral door in de 
onderbouw en middenbouw. Ik probeer overal het positieve in te zien en te leren van elk moment. Vanaf 
dit schooljaar is de vervangingspool ‘gesplitst’ in clusters. Op donderdag en vrijdag ben ik gekoppeld aan 
de Maarsborg, mits er vervanging nodig is in het cluster. Ik zal de teams aanvullen of vervanging doen. Ik 
ben meteen de eerste schoolweek al begonnen bij de Maarsborg dus u heeft mij misschien al eens gezien.  
Ik ga met veel plezier het nieuwe schooljaar tegemoet en hoop veel nieuwe dingen bij te leren.  
 
Met vriendelijke groet, Anouck Vos    

Fancy Fair 
Op donderdag 29 september organiseren we als CBS de Maarsborg een FANCY FAIR! 
De Fancy Fair is van 16.00 – 19.00 in en om de school. Er is van alles te eten en te 
 drinken, dus komt u gezellig langs in Restaurant de Maarsborg! Verder willen we 
 zoveel mogelijk leuke, betaalbare activiteiten organiseren voor de kinderen en gaan 
 we ons best doen om de prijzen zo laag mogelijk te houden. 
Als start van het schooljaar willen we samen met u en de kinderen een supergezellig en toegankelijk 
evenement organiseren. Eventuele winst gebruiken we om ook in dit schooljaar blijvend activiteiten te 
organiseren waaraan alle kinderen van onze school mee kunnen doen.  
U zou ons enorm kunnen helpen! 
- Werkt u bij een winkel / bedrijf? U zou een activiteit of een aantal prijsjes kunnen sponsoren. 
- Kunt u ons op een andere manier helpen aan sponsoren? Heel graag! 
- Kunt u ons zelf helpen aan een aantal prijsjes of spullen die we kunnen verloten / verkopen? 
- Wilt u zelf helpen tijdens de Fancy Fair? We hebben veel hulp nodig! 
- We organiseren ook een taartenbakwedstrijd op de 29e. De taarten worden op de Fancy Fair 

verkocht. Bakt u mee met uw kind? 
 
Aanmelden voor hulp, sponsoring, spullen/ prijsjes of de taartenbakwedstrijd kan via alle teamleden 
van de Maarsborg. We hopen dat u ook enthousiast bent, want we kunnen dit alleen samen met u! 

agenda 

13 september  Informatiemoment 
29 september  Fancy Fair 
4 oktober  Studiedag, kinderen vrij 
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