
__________________________________________________________________

_____________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________

____ 

 

 

 

 

 

 

          

 

    

  

 

Het thema waar in de verschillende bouwen over gesproken wordt: 
Onderbouw:    Ik ontdek nieuwe kwaliteiten. 
Middenbouw: Ik ontdek nieuwe kwaliteiten.  
Bovenbouw:  Ik ontdek mijn verborgen kwaliteiten. 

Bijbelrooster  
Thema: Zie je mij? 
Inhoud: Ieder mens wil graag gezien en erkend 
worden. Over bevestigd worden, gewaardeerd en 
serieus genomen worden als mens. 
Bijbelverhalen:  
De overspelige vrouw (Johannes 7:53-8:11);  
Een kind in het midden (Matteüs 18:1-5);  
De blinde Bartimeüs (Marcus 10:46-52);  
De lamme te Bethesda (Johannes 5:1-15). 

Sponsorloop voor de slachtoffers van de aardbevingsramp 
Wat zijn we opgeschrikt door de berichten en beelden uit Turkije en Syrië! Zoveel slachtoffers, zoveel dakloze 
mensen en zoveel verdriet. En wat is er nu onvoorstelbaar veel nodig aan hulp. Ook de kinderen krijgen dit 
mee. In een aantal groepen kwamen kinderen zelf al met de vraag of we samen iets konden doen om mee te 
helpen!  
 
Daarom organiseren we op donderdagmiddag 23 februari een sponsorloop.  
Om 13.00 uur voor groep 1 t/m 3 
Om 13.30 uur voor groep 4 t/m 8 
De opbrengst zal in z'n geheel ten goede komen aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië, giro 
555. 
Hiermee sluiten we aan bij de landelijke actie. Vandaag krijgen de kinderen de uitleg en het sponsorformulier 
mee. Het is de bedoeling dat ze bekenden vragen om hen te sponsoren. 
Komt u de kinderen dondermiddag aanmoedigen? 

Bibliotheekbezoek groep 6 

Morgen (donderdag 16 februari) gaat groep 6 tijdens schooltijd naar de bibliotheek.  
Graag de fiets meenemen! 
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Bibliotheekbezoek groep 5 

Groep 5 gaat morgen (donderdag 16 februari) ook  naar de bieb. Ze gaan aan de slag met zoekvaardigheden aan 
de hand van verschillende opdrachten. 
 

Volleybaltoernooi groep 6 en 8 

Onze school doet volgende week mee aan het door VC Tyfoon 
georganiseerde volleybaltoernooi in Sporthal de Spont. Groep 6 en 8 
doen met twee teams mee. Kinderen die meedoen krijgen deze week 
meer informatie. Het toernooi begint om 14.45, dus we fietsen gelijk om 
14.15 met de kinderen naar de Spont.  
Fiets, extra eten en drinken mee dus! Kleding regelen we voorafgaand 
met de kinderen op school.  
Het toernooi is rond 17.00 afgelopen.  
U bent als ouders van harte welkom om een kijkje te nemen op de tribune 
van de sporthal. 

Vrijwillige ouderbijdrage 

De tweede termijn wordt op 1 maart 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! 

Extra sporten 

Op dinsdagmiddag van 15.00-16.00 is er vaak een sportinstuif voor kinderen van 6 tot 12 jaar in de gymzaal 
aan de mr. Neuteboomstraat. 
Hier zijn geen kosten aan verbonden. 
Op de website www.stadskanaalbeweegt.nl   kunt u hierover meer informatie vinden. 

http://www.stadskanaalbeweegt.nl/


 

     

           

               

 

 

 

  

Volgt u onze Instagram pagina al? 

 

CBS de Maarsborg (@maarsborg.stadskanaal ) 

 

Voorleeswedstrijd 

Florens Bos heeft namens de Maarsborg meegedaan aan de voorleeswedstrijd in de bibliotheek van 
Stadskanaal.  
Hij heeft helaas niet gewonnen maar kan erg trots zijn op de complimenten die hij kreeg van de jury.  
Ook wij zijn super trots op de prestatie die Florens heeft geleverd. 

Gevonden voorwerpen 

De bak met gevonden voorwerpen puilt weer uit. Er blijven geregeld handschoenen, sjaals, vesten, jassen, 
bekers, tassen, gymspullen enzovoort in de gang liggen. Deze belanden uiteindelijk bij de gevonden 
voorwerpen.  
Volgende week stallen we weer alle spullen uit in de gang. Alle kinderen mogen dan kijken of er nog iets tussen 
ligt van hun. Volgende week vrijdag gaan alle spullen die overblijven naar de kringloop.  
 
Wilt u uw kind eraan helpen herinneren dat het altijd de (gym)tas weer mee neemt naar huis? 

https://www.instagram.com/maarsborg.stadskanaal/


 

 

 

 

 

agenda   

16 februari   Bibliotheekbezoek groep 5 en 6  
21 februari   Juf Lenny jarig 
22 februari   Rapporten mee 
22 februari   Volleybal groep 6 en 8  
23 februari   Sponsorloop 
27 februari t/m 3 maart  voorjaarsvakantie 
6 maart    Juf Froukje jarig 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

Je kind luistert 
eerder naar wat je 
doet dan naar wat 

je zegt. 


