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De school is gesloten tot 6 april 2020

In deze Nieuwsbrief

Nieuws van de directie met een update over het schoolbeleid rondom het coronavirus en veel zaken die hier het
gevolg van zijn. Tevens nog wat vaste rubrieken. Veel leesplezier!

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,
Inmiddels heeft u al een mail ontvangen van de
groepsleerkrachten over de leerinhouden van komende
dag/dagen/week. Elke leerkracht vind zijn eigen weg in
deze. Regelmatig ontvangt u van hen een update.
Wat vooral van belang is, is dat de kinderen thuis wel
blijven ontwikkelen. Betrek ze gerust bij allerhande
thuiszaken, maar probeer ook serieus de kinderen te
laten werken aan hun schoolwerk.
De leerkrachten stellen dit zorgvuldig samen.
Heeft u vragen aan de leerkracht over het werk, dan
kunt u deze stellen via de mail of de parro-app, echter
wel tussen 10 en 14 uur. Dat is het moment dat de
leerkrachten uw vraag zullen beantwoorden. Niet
allemaal direct, want ze kunnen niet alles tegelijk.
De andere uren werken de leerkrachten leerstof uit en
zijn ze achter de schermen bezig met het vormgeven
van hun onderwijs op afstand. Geen gemakkelijke klus,
maar we zien het vooral als een uitdaging.
Voor de juiste gang van zaken is het belang dat u zich
probeert te houden aan de afspraken die wij eenzijdig
maken. Dit is om alles goed te stroomlijnen en om het
enigszins behapbaar te houden. Het is voor iedereen
nieuw en anders. W
 e gaan ervoor komende 3 weken
anders en goed onderwijs te kunnen blijven
verzorgen.
Voor een handjevol kinderen verzorgen we opvang.
Wat top dat er zo veel van u een plekje elders hebben
gevonden. Ook dat was geen gemakkelijke opgave.
De kinderen die we opvangen worden s amen met de
kinderen van De Rietkraag en De Zilveren Maan in een
zoveel als mogelijk passende leeftijdsgroep
opgevangen. Zij hebben ondersteuning bij hun
schoolwerk, werken en spelen & gaan dagelijks een
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uurtje gymmen met meester Harm (dus gymspullen
mee). Ook voor hen maken we de dag aangenaam.
Op de volgende pagina vindt u informatie over het
ophalen van schoolspullen en het gebruik van de
Chromebooks. Goed even doorlezen aub.
Ik wens u een goede week toe en veel plezier!
Met vriendelijke groet,
Marjon Griffioen, d irecteur

Agenda

SCHOOLJAAR 2019-2020
Di 17 maart 2020
● Ophaaldag lesmateriaal van 10-14 uur (gr 3 t/m 8)
Vr 20 maart 2020
● Ophaaldag Bag 2 school = verplaatst naar 20 april
● Cluster workshop = geannuleerd tot nader bericht
Ma 23 maart 2020
● Ophaalmoment schoolspullen week 2 - via rooster
● Gastles: Bank voor de klas ( middag) = geannuleerd
Di 24 maart 2020
● Gastles: Bank voor de klas ( middag) = geannuleerd
Do 26 maart 2020
● Medialessen in alle groepen ( middag) = g
 eannuleerd
Ma 30 maart 2020
● Ophaalmoment schoolspullen week 3 - via rooster
V
 r 3 april 2020
●

Dode Hoekles = geannuleerd tot nader bericht

16 maart 2020

Trefwoord
Thema: Ontbreken Inhoud:Uit elkaar groeien of verbinden. Tegenstellingen binnen een samenleving. Kinderen hier en
kinderen daar. Jong en oud. Arm en rijk.  P
 assend bij T
 LIM g
 ewoonte 6; S ynergie-samen is beter

BIJBELVERHALEN
● KB: Jezus komt bij Zacheüs op bezoek (Lucas 19, 1-10); Jezus en de vrouw uit Kanaän (Matteüs 15, 21-28).
● OB: Jezus komt dichtbij (Matteüs 8, 28-34); Omzien naar elkaar (Matteüs 9, 1-8).
● BB: Niks mee te maken (Matteüs 8, 28-34); Omkijken naar elkaar (Matteüs 9,1-8).
Week 13
BIJBELVERHALEN
● KB: Goede buren (Matteüs 9, 1-8); Jezus zegent de kinderen (Matteüs 19, 13-15).
● OB Jezus eet bij Matteüs thuis (Matteüs 9, 9-13); Je best doen voor elkaar (Matteüs 18, 10-20).
● BB: D
 e dokter op bezoek (Matteüs 9, 9-13); Elkaar erbij houden (Matteüs 18, 10-20)
Week 14
Thema: Volgen Inhoud:M
 ensen volgen en navolgen. In hun doen en hun denken, in hun keuzes en levenswaarden.

Passend bij TLIM gewoonte 6; Synergie-samen is beter
BIJBELVERHALEN
● KB: D
 e man die blind was, wil Jezus volgen (Matteüs 20, 29-34); De intocht in Jeruzalem (Matteüs 21, 1-10).
● OB:Jezus Matteüs volgt Jezus (Matteüs 9, 9); Achter Jezus aan (Lucas 19, 28-40).
● BB: E
 en man die koos voor geluk (Matteüs 9, 9); In het spoor van koning David (Lucas 19, 28-40).

Ophalen schoolspullen voor gr. 3-8
Het ophalen van de schoolspullen zal via een rooster worden ingepland. Dit geldt a
 lleen voor de leerlingen van
groep 3 t/m 8. Voor de kleuters is er geen ophaalmoment nodig.
Hierbij is het de bedoeling dat alleen de ouders de school betreden (om de beurt op achternaam) en dat zij in een
snel tempo d
 e spullen van hun kind meenemen. Er is g
 een tijd voor een gesprekje, omdat het contactmoment zo
kort als mogelijk moet zijn. De leerkrachten zullen zorgen dat de spullen klaarliggen. De keuze voor de ouders maken
we in verband met de Chromebooks.
Welke schoolspullen nemen zij o.a mee naar huis: Rekenschriften, Spellingwerkboeken, Taalschriften, Chromebook
incl oplader, koptelefoon, muis, etui, andere werkboekjes, schriften.
Het meenemen van een g
 rote stevige tas i s gewenst. De gymtas geven wij ook graag mee om thuis te wassen.
De b
 eide komende maandagen zijn ook nog ophaaldagen, volgens hetzelfde rooster (om de beurt op achternaam).
Deze maandagen kunt u gerust uw kind sturen voor het ophalen van de spullen, omdat het Chromebook dan al thuis
is. Mocht het voor u of uw kind niet mogelijk zijn om op het ingeroosterde moment de spullen op te komen halen,
dan kunt u dit laten weten via email i nfo@maranathaschool.nl. In overleg regelen we dan een ander moment.

Gebruik Chromebooks
Dinsdag halen de ouders van groep 5 t/m 8 hun schoolspullen en C
 hromebook incl. oplader op in de klas van hun
kind. Op school hebben wij hiervoor strikte regels waarvoor de Chromebook gebruikt mogen worden. Uiteraard
gelden deze regels voor thuisgebruik. Alle leerlingen hebben bij aanvang van het schooljaar een contract ontvangen
en ondertekend, deze voorwaarden blijven ook bij thuisgebruik van kracht. Wilt u er op toezien dat de leerlingen
alleen voor schoolwerk het chromebook gebruiken. De Chromebooks worden op afstand beheerd.
Voor de v
 erzekering is het van belang dat er nu nog een extra contract wordt getekend ivm mogelijke schade.
U kunt het contract bij het ophalen en meenemen van het Chromebook direct invullen en ondertekenen. Dan is alles
voor het gebruik Chromebook thuis, rond! Mocht u nog vragen hebben hierover, mail gerust juf Marjon.
Mochten er problemen zijn met het Chromebook zelf, kunt u via de mail contact opnemen met juf Esther - I coach
e.plempervanbalen@maranathaschool.nl.

Bag-2-School Kledinginzameling
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Afgelopen week hebben alle leerlingen weer een bag2school kledingzak m
 ee naar huis gekregen. U kunt deze zak
vullen met oude kleding, schoenen, lakens, etc.
De ophaaldag op vrijdag 20 maart komt te vervallen e
 n is verplaatst naar maandag 20 april

Paasviering
De paasviering op woensdag 8 april komt te vervallen. Wij hopen dat vanaf maandag 6 april de school weer
geopend is, maar hebben uit voorzorg besloten om de paasviering incl. spelletjes met opa’s en oma’s te
annuleren, De leerkrachten zullen in eigen klas aandacht besteden aan de paasviering. Wij zullen ook geen beroep
doen op de hulpouders die zich eerder via de ouderhulplijst hebben opgegeven.

Leiderschaps ochtend
De leiderschaps ochtend op 17 april zal worden u
 itgesteld tot nader bericht. Deze week zou er samen met de
Mararaad gestart worden met de voorbereiding voor deze ochtend. Door het sluiten van de school en de korte
periode tussen 6 en 17 april hebben wij besloten op de leiderschaps ochtend uit te stellen tot nader bericht.

Blokfluitlessen
De blokfluitlessen op woensdagmiddag komen tot nader bericht te vervallen.

Jarigen deze en volgende week

16 maart:
Lia (BB-5)
8 jaar

24 maart:

Robbie (KB-A)
7 jaar

1 april:

Elise (KB-B)
6 jaar
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19 maart:

21 maart:

Menno (KB-B)
5 jaar

Diani (BB-5)
9 jaar

26 maart:

28 maart:

Bram (KB-B)
6 jaar

3 april:

Tess (BB-8)
12 jaar

Lisa (BB-5)
9 jaar

5 april:

Famke (BB-8)
9 jaar
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23 maart:

Esmee (KB-B)
7 jaar

31 maart:

Mart (BB-5)
9 jaar

6 april:

Leoni (KB-B)
4 jaar

23 maart:

Jeffrey (BB-6/7)
11 jaar

1 april:

Adje (KB-B)
4 jaar

9 april:

Jedidja (KB-B)
4 jaar

16 maart 2020

