21-09-2018

Schoolagenda
September

Activiteit

Maandag 24 september

Vreedzame School blok 2: we
lossen conflicten zelf op
Start Kinderpostzegelactie
Ouderraadsvergadering

Woensdag 26 september
Woensdag 26 september
Oktober
Maandag 1 oktober

8.30 uur: inloopmoment

Woe 1 - vrij 19 oktober
Vrijdag 5 oktober

Kinderboekenweek. Thema:
Vriendschap
Dag van de leraar

Woensdag 10 oktober
Donderdag 18 oktober

VCPO-dag
Opening Marciaborg

Ma 22-vrij 26 oktober
Woensdag 31 oktober

Herfstvakantie
Luizenpluis

Ouderparticipatie

U bent welkom om samen met
uw kind, van 08.30 tot 08.45
uur, in de klas te kijken. Om
08.45 uur staat er een kopje
koffie klaar (de directeur is
aanwezig)
Ouderhulp noodzakelijk
Een (kosteloze) verrassing voor
de leerkracht is altijd leuk
De kinderen zijn vrij
Nadere bijzonderheden volgen
zo spoedig mogelijk
(oudermoment waarschijnlijk
in de middag)
LOT

Nieuws uit het kantoortje
We zijn alweer een paar weken bezig in het nieuwe schooljaar en ik ben erg benieuwd wat
uw eerste indruk van de nieuwe school is. Als team vinden wij het erg prettig werken in de
Marciaborg. Natuurlijk is het heel erg wennen, de spulletjes moeten allemaal weer een
plekje vinden, het meubilair is nog niet compleet, de pleinen zijn nog in de maak en we
moeten natuurlijk regelmatig afstemmen met onze collega-school en met Kids2b. Maar dit
alles is veelbelovend en we mogen denk ik heel trots zijn dat er in Baflo-Rasquert zo’n
prachtige nieuwe school met sporthal en tennis, gerealiseerd is. De feestelijke opening zal
plaatsvinden op 18 oktober a.s. Natuurlijk draait het deze dag allemaal om de kinderen,
maar ook zullen zeker onze ouders en andere belangstellenden de gelegenheid krijgen de
Marciaborg nog eens goed te bekijken. Het programma volgt zo spoedig mogelijk.
Aanwezigheid directie de komende weken:
17-21 september
Maandag
24-28 september
Dinsdag
1-5 oktober
Maandag
8-12 oktober
Dinsdag

Donderdag
Woensdag
Donderdag
Woensdag (=margedag)

De school is telefonisch nog niet bereikbaar. Mocht u de school niet kunnen bereiken in
verband met een af- of ziekmelding dan mag u een appje sturen naar mijn mobiele nummer
(06-30860317). Wilt u dan ‘Baflo’, de naam van de leerling en de groep vermelden. Dit is
voor mij de snelste manier om het door te kunnen geven aan de betreffende leerkracht.
Het adres van de Ichthus in de Marciaborg is:
Meijmaweg 9A, 9955 VC Rasquert
0595-422704 (z.s.m.)
ichthus@vcpong.nl
www.ichthus.vcpong.nl
Een hartelijke groet, Tietia van Houten
Trefwoord
Week 37 t/m 39 (10 t/m 28 september): Presteren
Inhoud: Over grote en kleine prestaties, de waardering ervan en de vraag hoe presteren kan
bijdragen aan het geluk van mensen.
Bijbel: De wijsheid van koning Salomo (1 Koningen 3; 1 Koningen 5 t/m 6; 1 Koningen 10).
Week 40 en 41 (1 t/m 12 oktober): Pakken
Inhoud: Over nemen, afpakken, stelen en pakken waar je recht op denkt te hebben.
Bijbel: Koning Achab en de wijngaard van Nabot (1 Koningen 21).
Schooltijden
Voor een vlotte start van de schooldag het volgende:
Vanaf 8.20 uur mogen de kleuters naar binnen worden gebracht. De andere kinderen blijven
nog even buiten. Om 8.25 uur gaat de bel, de kinderen gaan naar binnen en om 8.30 uur
kunnen we starten.
Kleuterouders/-verzorgers. Zouden jullie om 14.00 uur op het plein op jullie kleuter willen
wachten? Nu is het voor ons niet overzichtelijk als de school uit gaat. Bedankt voor jullie
medewerking.
Wet AVG
De ouders die het toestemmingsformulier nog niet hebben ingevuld en ingeleverd, vragen
wij dit zo spoedig mogelijk te doen. U heeft het formulier ook per mail ontvangen.
Nieuws uit de groepen
Kijkt u regelmatig op de website bij het prikbord van uw eigen groep(en)? Hier worden alle
nieuwtjes verzameld! Regelmatig staan er nieuwe berichten en leuke foto’s op. We houden
u graag op de hoogte met informatie, verhaaltjes en foto’s.

Duurzame school
De Marciaborg is duurzaam gebouwd. Hier is veel geld en energie ingezet. Wij willen als
scholen dan ook dit duurzame gedachtengoed uitdragen, want we weten allemaal: de
wereld is kwetsbaar en het is onze taak om hier goed –veel beter dan we nu soms doen- op
te passen. Alle kinderen hebben van de wethouder een eigen dopper gekregen. De doppers
kunnen thuis worden gevuld en op school worden bijgevuld. Denkend aan ons milieu en dit
de kinderen lerend, vinden we het niet nodig dat er pakjes drinken mee naar school gaan.
Daarom: graag de dopper meegeven, in de klas kan deze worden bijgevuld met water.
Verkeer
Het verkeer rondom de Marciaborg is druk. Vooral rond haal- en brengtijden. Nogmaals
willen we u vragen de auto iets verder weg te zetten totdat het parkeerterrein klaar is. Nog
liever: lopend of fietsend naar school. Geef alstublieft het goede voorbeeld! Wij hebben de
gemeente gevraagd dit met verkeersborden te ondersteunen (niet stoppen of parkeren in
het gedeelte tussen de inrit van het –nieuwe- parkeerterrein en de oude mavo). We hopen –
voor de veiligheid van de kinderen!- dat dit gerealiseerd wordt. Verkeersveiligheid komt
natuurlijk niet door een bord, maar vooral door goed en veilig gedrag in het verkeer!
Muziek op school
Dit schooljaar kunnen we extra muzieklessen (laten) geven, doordat we een mooie subsidie
hebben ontvangen. Vanaf 5 oktober komt er een vakleerkracht in de groepen 6 t/m 8 voor
een wekelijkse muziekles op vrijdagochtend. In februari wisselen we van groepen en komen
de groepen 2 t/m 5 aan de beurt. Ook zullen er in groep 6 weer koperblaaslessen worden
gegeven. Op vrijdagmiddag na schooltijd komt er een aanbod voor AMV-lessen. Dit is een
naschools aanbod en op kosten van de ouders. U wordt hierover nog geïnformeerd.
Schoolfruit
De nieuwe eigenaar van de Coop, Verstraete, wil graag doorgaan met het verstrekken van
schoolfruit. Dit gebeurt voortaan 1x per week, op woensdag. Aan alle kinderen wordt in de
(eerste) pauze een lekker stukje fruit verstrekt. Ze hoeven dan zelf geen fruit mee te nemen.
Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek komt er weer aan. Het thema van dit jaar is vriendschap. Hiervoor
hebben wij, samen met de leerlingen van de Noordewier, een leuke, sportieve dag gepland
op dinsdag 9 oktober. De onderbouw heeft ‘s ochtends activiteiten, de bovenbouw ‘s
middags. Voor zo'n leuke dag hebben wij natuurlijk hulp nodig van ouders. Wilt u ons
helpen? Meld het dan bij de leerkracht van uw kind.
Sparen voor de schoolbieb
Bruna wil graag samen met u het lezen stimuleren en dat begint bij kinderen. Daarom
organiseert Bruna tijdens de Kinderboekenweek hun jaarlijks terugkerende scholenactie:
‘Sparen voor je schoolbieb’. U kunt kassabonnen sparen van kinderboeken gekocht bij uw
lokale Bruna winkel tijdens de actieperiode. Hoe meer ouders/verzorgers meedoen, hoe
meer gratis kinderenboeken wij voor onze schoolbieb kunnen uitzoeken. U mag de
bonnetjes inleveren bij Sandra.

