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Het thema waar in de verschillende bouwen over gesproken wordt: 
Onderbouw:    Ik weet wat vriendschap is.  
Middenbouw: Ik weet wat ik doe in pestsituaties.  
Bovenbouw:  Ik weet wat ik doe in pestsituaties. 

Bijbelrooster  
Thema: Zorgen 
Over zorg en verwaarlozing. Over je bezorgd maken en in actie komen. Over 
dilemma’s en vragen waar je voor kunt komen te staan. 
Bijbel: Het verloren muntje, het verloren schaap, de verloren zoon (Lucas 15);  
De vrouw die Jezus aanraakte, het dochtertje van Jaïrus (Lucas 5). 

Op tijd komen…. 

Het is nog steeds zo donker ’s ochtends en dan is het fijn om lekker lang 
in bed te blijven liggen, maar toch is het belangrijk om op tijd op school 
te komen. We merken dat er ’s ochtends steeds meer kinderen moeten 
aanbellen. Dit is voor de kinderen zelf vervelend en het is niet leuk om 
‘te laat’ in de klas te komen. Wilt u de kinderen helpen om op tijd te 
komen? De bel gaat om 8.20uur en dan mogen de kinderen naar binnen. 
Als alle kinderen om 8.25 uur binnen zijn, dan kunnen de lessen om 8.30 
uur beginnen. Daarna is de deur op slot. 
Bedankt voor uw medewerking! 

Aanmelden nieuwe kleuters 

Heeft u nog een peuter thuis die in 2023 vier jaar wordt, dan kunt u uw kind alvast opgeven. U kunt daarvoor 
aanmeldformulieren ophalen of even bellen met Carine Krale. Wij vinden het prettig om te weten op hoeveel 
kinderen we kunnen rekenen.  
Als u gezinnen kent met jonge kinderen, zouden we het fijn vinden als u ze attent maakt op onze school. We 
hebben een prachtige folder die u mag doorgeven (in de gang bij de kleuters ligt een stapeltje om mee te 
nemen) en u kunt als geen ander vertellen hoe de school werkt!   
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Reservekleding 

Af en toe hebben sommige kinderen een ‘ongelukje’ op school. Dat kan een keer gebeuren en deze kinderen 
krijgen dan iets schoons aan van school. Wilt u deze kleding thuis wassen en zo snel mogelijk weer mee 
teruggeven naar school? 
De hoeveelheid reserve kleding wordt steeds kleiner. Daarom willen wij u vragen of u thuis nog kleding heeft 
die uw kind niet meer nodig heeft. Het gaat voornamelijk om joggingbroeken en soepele broeken in de maten 
110 t/m 134. 
U kunt uw kleding inleveren bij de leerkracht. Alvast bedankt! 

Voorleeswedstrijd 

Op 13 februari doet Florens Bos uit groep 7A mee aan de voorleeswedstrijd 
in de bibliotheek. 
Er doen dit jaar zoveel kinderen mee uit de omgeving dat de wedstrijd is 
verdeeld over twee verschillende avonden. Florens mag op de eerste avond 
aan de bak.  
Vanuit beide avonden gaat er iemand door naar de provinciale ronde.  
 
We wensen Florens super veel succes! 

Koffieochtend 

Je bent van harte welkom een kopje koffie of thee te komen drinken! 
 
Gewoon om (na een lange corona tijd) andere ouders te ontmoeten. 
Gewoon voor de gezelligheid. 
Om ervaringen met elkaar te delen. Zoek je een leuke sportclub voor je kind? Heb je een vraag over  
een voorziening in de wijk/buurt? Misschien heeft een andere ouder een goeie tip! 
Heb je andere vragen over opgroeien of opvoeden? Heb je een vraag over financiën of wil je je kind 
aanmelden voor het sport- en cultuurfonds? Wil je een thema bespreken? Kom dan vooral langs! 
 
Wanneer: maandag 30 januari 
Tijd: 8.30-9.30 
Waar: de aula   
 
Serana Drenth (schoolmaatschappelijk werker vanuit Welstad)zal ook aanwezig zijn. Zij schenkt jullie  
een kopje thee of koffie in. Zij kan eventueel persoonlijke vragen beantwoorden na die tijd of in  
een vervolggesprek. Wees welkom! 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouderavond groep 8 

Op woensdag 30 januari om 19.30u is er een ouderavond voor de ouders van de kinderen van uit groep 8. 
Tijdens deze avond wordt voorlichting gegeven over de overgang van de basisschool naar het voortgezet 
onderwijs.  

Ouderavond groep 6 

Op woensdag 1 februari om 19.00u is er een ouderavond voor de ouders van de kinderen uit groep 6. Op de 
Maarsborg krijgen de kinderen uit groep 6 na de toetsronde van januari een eerste voorlopig advies voor het 
vervolgonderwijs na groep 8. Meester Jasper legt op deze avond uit hoe we dit op de Maarsborg aanpakken. 
Van harte aanbevolen! 

agenda   

30 januari   Koffieochtend 8.30-9.30 u 
30 januari   Ouderavond 19.30u groep 8  
31 januari   Meester Jasper jarig 
1 februari   Ouderavond 19.00u groep 6 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

Het kostbaarste dat 
je je kind kunt 
geven, is je tijd. 


