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Het thema waar in de verschillende bouwen over gesproken wordt: 
Onderbouw:    Ik durf te zeggen wat ik gedaan heb als er iets fout gegaan is  
Middenbouw: Ik weet hoe ik mijn verantwoordelijkheden kan nemen als ik iets fout 

gedaan heb.  
Bovenbouw:  Ik weet hoe ik mijn verantwoordelijkheden kan nemen als ik iets fout 

gedaan heb. 

Bijbelrooster  
Thema: Angst 
Inhoud: Over angst die je klein maakt en angst die je 
sterk maakt. Over het geloof dat goede en mooie 
dingen mogelijk zijn. Over vertrouwen als 
tegenhanger van de angst. 
Bijbelverhalen: Storm op meer (Marcus 4:35-41); De 
Barmhartige Samaritaan (Lucas 10, 25-37); Jezus 
loopt over het water (Matteüs 14:22-36); Vogels 
maken zich niet druk (Matteüs 6, 19-34); Vraag en er 
zal je gegeven worden (Matteüs 7, 7-12). 

Welkom 

De afgelopen tijd hebben we weer nieuwe kinderen mogen verwelkomen. In groep 1a Amalia en in groep 1b 
Nikki. We wensen jullie een hele fijne tijd bij ons op de Maarsborg!  

Rookvrije school 
We zien gelukkig dat er vrijwel niet gerookt wordt bij het hek, maar vanaf 

volgende week prijkt er toch een bord “ons schoolplein is rookvrij” op ons hek. 

Onze school wil leerlingen namelijk een gezonde en rookvrije leeromgeving 

bieden en dat ook uitstralen. Uit onderzoek blijkt: ‘zien roken, doet roken’. 

Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken 

in hun omgeving zien. Wij vragen u daarom om ook niet te roken buiten het 

schoolplein bij de ingang van het plein of bij het hek, in het zicht van de 

leerlingen. Bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van uw kind(eren). Met 

elkaar dragen we bij aan een gezonde leeromgeving voor onze kinderen. Een 

rookvrij schoolplein geldt voor medewerkers van onze school, voor u als ouder 

maar ook voor medewerkers van organisaties die in onze school werken. 
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Koffieochtend 

Afgelopen maandag was er een koffieochtend op school om andere ouders te ontmoeten. Deze ochtend waren 
er vier mensen. Het begin is er! De ouders die er waren hebben het als positief ervaren. 
De volgende keer is maandagmorgen 13 maart. U bent van harte welkom om dan ook een keer aan te sluiten! 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Inderdaad vrijwillig. Echter wel belangrijk voor de reisjes en de feestjes die het schoolleven net wat leuker 
maken. Voor deze dingen ontvangen wij geen geld van het ministerie.  
Vandaag op 1 februari is de eerste termijn afgeschreven bij de ouders die een machtiging hebben afgegeven. 
De bijdrage zal in 3 termijnen worden afgeschreven.  
Er zijn ouders die hebben aangegeven zelf de bijdrage over te willen maken.  
Wilt u dat z.s.m. doen op NL26 RABO 01522 72 127 t.n.v. De Maarsborg schoolrekening?  
De bijdrage bedraagt voor groep 1 t/m 7 €52,50 per kind voor een heel schooljaar.  
Voor groep 8 is het €100 (omdat zij op kamp gaan).  
Alvast bedankt! 

Bezoek aan Geert Teis 

Op dinsdag 7 februari gaan de kinderen van groep 3, 4 en 5 naar de 
voorstelling ‘Superjuffie’ in het theater. Een super leuke belevenis! Het 
vervoer is inmiddels geregeld, alvast bedankt daarvoor. 

Bezoek aan de bibliotheek 

Op woensdag 8 februari gaan de kinderen van groep 3 een bezoek 
brengen aan de bibliotheek in Stadskanaal. De kinderen gaan aan de 
slag met zoekvaardigheden aan de hand van verschillende 
opdrachten. 

Studiedag vrijdag 10 februari 

Op vrijdag 10 februari hebben de leerkrachten een studiedag. De 
kinderen hebben die hele dag vrij en hebben dus een dagje eerder 
weekend.   



 

 

 

 

 

agenda   

1 februari   Ouderavond 19.00u groep 6 
7 februari   Bezoek Geert Teis groep 3, 4 en 5 
8 februari   Bezoek bibliotheek groep 3 
10 februari   Studiedag team, kinderen vrij 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

'Leer je kind HOE het 
moet denken, niet 

WAT het moet 
denken.' 


