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Het thema waar in de verschillende bouwen over gesproken wordt: 
Onderbouw:    Ik ontdek dat onze verschillen handig zijn.  
Middenbouw: Ik ontdek de onderlinge verschillen en bedenk hoe ik ze kan gebruiken. 
Bovenbouw:  Ik ontdek de onderlinge verschillen en leer ze te waarderen en 

benutten. 

Bijbelrooster  
Thema: Advent 
 
De komende weken luisteren we naar 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) 

Kerstviering 
Donderdagavond 22 december vieren we het kerstfeest op school. Dat doen we verdeeld over vier 
lokalen: groep 1&2, groep 3&4, groep 5&6 en de groepen 7&8 samen.    
 
De kinderen kunnen binnenkomen vanaf 18.20 uur. Om 18.30 uur starten de vieringen. 
Voor de ouders is er vanaf 19.00 uur een gezellig moment van samenzijn buiten op het plein. U kunt 
elkaar daar ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.  
De vieringen zijn om 19.30 uur afgelopen en u kunt uw kind dan ophalen bij de gebruikelijke ingangen: 
groep 1, 2 en 3 bij de kleuteringang en groep 4 tot en met 8 bij de hoofdingang.  
Alle groepen zijn vrijdagmiddag 23 december om 12.00 uur vrij.  
We hopen op mooie vieringen! 
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Foute-kersttruien-dag en goed doel 
Ook dit jaar organiseert de Maarsborg een foute-kersttruien-dag! 
Op deze dag vragen wij, als team van de Maarsborg, uw aandacht voor  
het volgende doel:  Kachels voor Oekraïne  
 
De mensen in Oekraïne vrezen de zwaarste winter sinds de Tweede wereldoorlog. Rusland heeft 
bombardementen uitgevoerd op energiecentrales en in het hele land hebben veel Oekraïners geen stroom. 
In sommige steden kan het kwik 's winters dalen tot -20 en dan te bedenken dat veel huizen door het 
oorlogsgeweld zijn verwoest. Mensen zitten dus letterlijk in de bittere kou. 
De bekende actiejournalist Sander kramer heeft samen met ondernemers, buschauffeurs en het Oekraïens 
team van pastor Archil, de actie Kachels voor Oekraïne opgezet. De eerste kachels zijn inmiddels geleverd.  
Het doel is om zoveel mogelijk kachels naar Oekraïne te brengen. Dankzij de geweldige inzet van chauffeurs 
en transportbedrijven kunnen de kachels aan de meest kwetsbare gezinnen worden geleverd. 
Samen helpen we hen de winter door! Meer informatie kunt u lezen via onderstaande link. 
 
Sander De Kramer | Kachels Voor Oekraïne (kachelsvooroekraine.nl)  
 
Dus op woensdag 14 december komen alle leerlingen en leerkrachten zoveel mogelijk in een warme (kerst) 
trui naar school. Daarnaast mogen de leerlingen volgende week (van 12 t/m 16 december) geld meenemen 
en inleveren in het spaarpotje in de eigen groep. 
 
Wij, als team van de Maarsborg, dragen deze actie een warm hart toe! U doet toch ook mee? 
 

Nieuw schoolgebouw 
Op woensdagavond 7 december heeft er een inloopavond plaatsgevonden over het MFA waarin ook de 
Maarsborg onderdak krijgt. Het voorlopige plan van de gemeente is om de nieuwbouw te realiseren tussen de 
Brummelkant en De Wilgen. Het definitieve besluit hierover moet echter nog worden genomen. Zodra hierover 
meer bekend is zullen wij dit laten weten.   

https://www.kachelsvooroekraine.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorleeskampioen  
In de groepen 7 is een voorleeswedstrijd gehouden.  
Eerst werden er voorrondes gehouden in groep 7A en 7B. 
Vesper Vos uit 7B en Florens Bos uit 7A werden winnaar in hun groep. 
 
In de finale werd Florens Bos met een miniem verschil winnaar.  
Hij zal onze school volgend voorjaar vertegenwoordigen in de wedstrijd waar 
ook kinderen van andere scholen aan mee doen. 

Schoolfotograaf 
Volgend jaar komt er een andere schoolfotograaf.  
Op 8 en 9 mei komt er een fotograaf fotograferen namens Sgoolfotografie.  
Wanneer u een indruk wilt, kunt u kijken op www.sgoolfotografie.nl  
 
De fotograaf komt twee dagen, omdat er zo meer tijd is voor het maken van mooie foto’s.  
Wilt u met deze data rekening houden bij het plannen van bijvoorbeeld tandarts- of ziekenhuisafspraken?! 
 
U zult tijdig een planning ontvangen over de precieze invulling van de dagen. 

Kinderpostzegels 
Al enige tijd geleden heeft groep 7 geld opgehaald voor de stichting 
Kinderpostzegels.  
Met trots kunnen we melden dat de groep maar liefst  € 2068,80 euro 
heeft opgehaald.  
Met dit geld zijn heel veel kinderen in Nederland die wel een steuntje in de 
rug kunnen gebruiken erg geholpen. 

Schoolreizen 
Het duurt nog even, maar de datum voor de schoolreizen van groep 3 t/m 8 zijn bekend:  
woensdag 28 juni 2023. De bestemmingen worden te zijner tijd bekend gemaakt. 

http://www.sgoolfotografie.nl/


        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstknutseldag groep 7 en 8  
Dinsdag 13 december hebben de leerlingen van de groepen 7 en 8 
een gezellige knutseldag. We gaan die dag verschillende 
kerstknutsels maken. We zouden het leuk vinden dat de kinderen 
iets “kerstigs” aan hebben die dag.  
Voor de knutsels zijn we nog op zoek naar verschillende 
kerstdecoraties die op een boomschijf passen.  
Wat de kinderen willen gebruiken, moeten ze zelf meenemen: 
oase, kaarsjes, balletjes, groene takjes, etc. (zie foto). Alle andere 
benodigdheden worden geregeld. 

agenda   

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 
23 december  kinderen 12.00 uur vrij 
24 december t/m 6 januari Kerstvakantie 
 
 
 
 
  
  
 
 
 


