Nieuwsbrief Kindcentrum Marum – september 2022

Iedere maand proberen wij u vanuit de beide scholen en Het Zonnetje over de
ontwikkelingen over ons mooie kindcentrum zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Met
deze nieuwsbrief proberen wij u daarnaast te voorzien van uitgebreidere informatie.
Ons gezamenlijke doel:
Een prachtige plek voor alle kinderen van Marum en omstreken om (spelend) te leren
en te ontwikkelen in een veilige en vertrouwde omgeving.

Verdrietig nieuws.
Vanuit het kindcentrum leven we mee met de familie Veen. Afgelopen vrijdag is de moeder
van Lieke (groep 6 van de Springplank) overleden.
De uitvaart is a.s. vrijdagmiddag om 14.30 uur in Hoogkerk en zal in besloten kring worden
gehouden.
Om ongeveer half twee zal de rouwstoet starten vanaf Beukenlaan 17 in Marum. Kinderen
van school (uit de klas) die er graag voor Lieke willen zijn (willen steunen) mogen aan de
kant van de weg staan, op het moment dat de familie naar de uitvaart toe gaat. De familie
vindt het fijn dat er langs de route een erehaag is van mensen die samen met hen Harmina
willen uitgeleiden.
De kinderen van de klas zijn hier van harte voor
uitgenodigd. Als school willen wij de kinderen die
dat willen de gelegenheid geven om daarbij
aanwezig te zijn. Wanneer uw kind dit wil dan kunt
u hem of haar vanaf 13.15 uur ophalen, om dit
samen met uw kind te doen.
Mochten er ook families vanuit de Bron hieraan
willen deelnemen, dan is dit mogelijk. U kunt
hiervoor verlof aanvragen bij de directie.

De officiële opening vandaag! 21 september!
Vanmorgen was om 11.00 uur de officiële opening
voor genodigden. Ook de nieuwe naam van het
pand is onthuld.
Vanmiddag tussen 16.30-19.00 uur is het open huis
voor alle omwonenden en belangstellenden.

Stan van der Molen, Maike Franzen en Lieke van der Velde hebben samen met de wethouder Be
Schollema het nieuwe logo en de naam van ons gebouw onthuld. Na het zingen van het
Quadratenlied telden we met zijn allen terug van 5 naar 0 en trokken ze voorzichtig het doek van
het logo af.
De nieuwe naam voor het kindcentrum is:

De naam Kindcentrum Marelint is bedacht door een van onze ouders, mevrouw Andrea
Bouma, en staat voor het volgende:

De naam MARE lint heeft meerdere betekenissen:
De naam Marum komt van vroeger van Mare en betekent plaats aan het water, waarin het
water het Oud diep is.
Een maar is een (voornamelijk) Groningse naam voor een waterloop. Maren zijn meestal
smalle, ondiepe, onregelmatige, soms ook niet-natuurlijke stroompjes (slootjes) die al eeuwenlang door het landschap stromen.
De naam is verwant aan meer in de betekenis watervlakte. In de negentiende eeuw
meende men wel dat de naam 'grenssloot' betekende. Verwant is het Duitse woord Maar,
dat 'drasland' betekent.
Mare staat ook voor een verhaal.
Het verhaal van het kind. Ieder kind neemt zijn of haar eigen verhaal mee naar school. Ieder verhaal is waardevol, mag er zijn en er is ruimte om je eigen verhaal verder uit te bouwen. Door de nieuwe ervaringen die je opdoet wordt het verhaal van een kind verder ontwikkeld.
Lint: Marum is een lintdorp. Een lintdorp is een
uitgestrekt dorp dat zich heeft ontwikkeld langs
een kanaal, dijk, weg, oeverwal of kreekrug.
Hierdoor ontstaat langgerekte, aaneengesloten
bebouwing die ook wel lintbebouwing wordt genoemd.
Oorspronkelijk is het een lintdorp rond de Hoornweg, met het centrum bij en aan de Markstraat. De lintbebouwing liep van 't Malijk, langs de Kruisweg en de Hoornweg tot De Haar,
op een hoger gelegen zandrug.
Lint kun je ook symbolisch zien als een lint gevormd door alle kinderen van het kindcentrum samen. De kinderen vormen een prachtig kleurrijk lint.
En een lint staat ook voor de periode van 0-13 jaar, de leeftijd waarop de kinderen mogen
verblijven in het kindcentrum.

Het lint heeft verschillende kleuren en schakeringen, zo zijn
alle kinderen ook verschillend en vormen toch samen een lint.
Mooi ingericht pand met groene planten!
Heel erg bedankt ouders en kinderen voor het aanleveren van alle
mooie groene planten! Alle plantjes krijgen een plekje in het
nieuwe pand. Nieuwe plantjes zijn nog van harte welkom! Dank
aan onze groene vingers commissie, Rieanne, Wanda en Liahona.
Schooljaar 2022 – 2023:
✓ Herfstvakantie
✓ Kerstvakantie
✓ Voorjaarsvakantie
✓ Paasvakantie
✓ Meivakantie
✓ Hemelvaart
✓ Pinkstervakantie
✓ Zomervakantie

17-10-2022 t/m 21-10-2022
26-12-2022 t/m 06-01-2023
27-02-2023 t/m 03-03-2023
07-04-2023 t/m 10-04-2023
27-04-2023 t/m 05-05-2023 * NB. Anderhalve week meivakantie!!
18-05-2023 t/m 19-05-2023
29-05-2023
24-07-2023 t/m 01-09-2023

Margedagen: 19 september /16 november/ 24 februari/ 11 april / 28 juni / 21 juli.

Schooltijden Maandag, Dinsdag, Donderdag, Vrijdag 8.30 - 14.15 u; Woensdag 8.30 - 12.30 ur
(geen lunch op school)
De deuren van de school gaan om 8.15 uur open en voor de bovenbouw gaat de deur om 8.25 uur
open.

Verkeersplan: Via de Alberdaweg is
de school in principe niet bereikbaar
voor autoverkeer. Uitzondering hiervan
zijn mensen met een invaliden- of
ontheffingskaart.
Er zal een nieuw fietspad oost-west
worden aangelegd, de start hiervan is
gemaakt.
Onze afspraken
➢ U brengt of haalt uw kind zo(veel)
mogelijk lopend of op de fiets.
➢ Als u toch met de auto komt, parkeert u uw auto op de parkeerplaats
bij de voetbalkantine in de vissengraat (kortdurend parkeren) of op de
parkeerplaats bij de Hoornweg
(langdurig parkeren).
➢ Brengt u uw kind met de auto en wilt
u niet parkeren dan kan dit bij de
K&R strook bij de voetbalkantine.
Op deze plek mag u kort stoppen
om uw kind te laten uitstappen.
➢ Op de kortdurende parkeerplaats bij
de voetbalkantine volgt u de aangegeven rijrichting.
➢ Wachtplaats ouders: Langs de rand van het plein.
➢ In- en uitgangen van het plein vrijlaten.
➢ We wandelen vanaf het paaltje bij de voetbalkantine met de fiets in onze hand en op het schoolplein.
➢ Houd rekening met omwonenden en overige verkeerdeelnemers.
De laatste ontwikkelingen met betrekking tot de wijzigingen in de verkeerssituatie
Vanaf morgen wordt er gewerkt aan het laatste stuk van het voet- fietspad (Noord-Zuid) en het
fietspad (Oost-West). De vraag vanuit de gemeente is of u samen met uw kind(eren) de
komende weken zoveel mogelijk via de Hoornweg of het pad vanaf de naar ons Kindcentrum te
komen. Zo kunnen de stratenmakers de laatste hand leggen aan beide fietspaden en de
aansluiting van de fietspaden op elkaar. We verwachten dat beide fietspaden voor de
herfstvakantie klaar zullen zijn.
Met vriendelijke met zonnige groeten van de teamleden van OBS De Springplank, kinderopvang
Het Zonnetje en CBS De Bron.

Het KUNSTKWARTIER: De Kunst van
het ervaren, leren en meedoen!
“Wij geloven dat kunst en cultuur de samenleving rijker maakt.
We dragen hieraan bij door dicht bij de inwoners, op de meest
creatieve manier, in te spelen op de vraag naar kunst en cultuur.
Bij ons ervaar je kunst en cultuur door te ontdekken, te leren en
mee te doen.”
Het KunstKwartier is een gloednieuwe coöperatie van 52
zelfstandige docenten op het gebied van kunstzinnige vorming in
de gemeente Westerkwartier, ontstaan uit de voormalige
instellingen Kunstbedrijven Westerkwartier, Stichting Muziekonderwijs Grootegast en Noordakkoord.
Door partner te zijn in het IKC komt Het KunstKwartier dichter bij de inwoners van Marum en omstreken.
Zo is Het KunstKwartier zichtbaar voor alle kinderen en ouders die naar de scholen, de kinderopvang en de
GGD gaan. Op deze manier hoopt Het KunstKwartier nog beter in beeld te krijgen wat de vraag naar kunst
en cultuur in deze regio van het Westerkwartier is.
Het KunstKwartier kan en wil haar expertise graag inzetten bij de scholen en de kinderopvang. Verder is
het IKC een fantastische plek om uitvoeringen te organiseren voor eigen activiteiten, maar ook zeker voor
gezamenlijke activiteiten met de partners in het IKC.
Op dit moment worden de volgende buitenschoolse lessen aangeboden in het IKC Marum:
Kiddy Orchestra

https://www.hetkunstkwartier.nl/inschrijven/5173/kiddy-orchestra

Gitaar

https://www.hetkunstkwartier.nl/docent/749/nick-wendels

Zang

https://www.hetkunstkwartier.nl/docent/713/davine-daamen

Saxofoon

https://www.hetkunstkwartier.nl/docent/731/mathilde-leemhuis

Koper (trompet, hoorn, bugel, bariton)

https://www.hetkunstkwartier.nl/docent/727/durk-krol

Trombone

https://www.hetkunstkwartier.nl/docent/754/wilbert-zwier

Cello

https://www.hetkunstkwartier.nl/docent/715/anne-vos---van-dijk

Dwarsfluit

https://www.hetkunstkwartier.nl/docent/74/lindy-adema

Klarinet / Fagot

https://www.hetkunstkwartier.nl/docent/720/margaretha-den-hollander

Slagwerk hafabra

https://www.hetkunstkwartier.nl/docent/71663/bert-oldenhuis

Drums

https://www.hetkunstkwartier.nl/docent/742/wigo-van-der-schoot

Viool (bij genoeg aanmeldingen) https://www.hetkunstkwartier.nl/docent/716/isabelle-doodhagen
Schroom niet en vraag een gratis proefles aan!

Na de kerstvakantie starten de AMV-lessen bij Stephanie Lopes Parente op de dinsdagen van 14.30 uur tot
15.15 uur. Kinderen van groep 3 en groep 4 kunnen daar ervaren hoe leuk het is om muziek te maken! Ook
kunnen ze ontdekken waar hun interesses liggen als het gaat om de verschillende muziekinstrumenten. Na
deze cursus zouden ze dan door kunnen stromen naar een instrumentale les of zangles.
Voor meer informatie of opgave, neem contact op met Stephanie:
https://www.hetkunstkwartier.nl/docent/71658/stephanie-lopes-parente
Voor de toekomst streven we ernaar om niet alleen muzieklessen aan te bieden, maar uit te breiden met
theaterlessen en andere vormen van kunst. Daar is in dit prachtige IKC alle ruimte voor!

