Update op 19 maart 2020
Beste ouders/verzorgers,
Wat loopt het goed! Wat zijn we trots op u als ouders en op onze leerlingen.
Normaal gesproken ontvangt u op donderdag de Maranieuwtjes.
Ivm de tijdelijke sluiting van de school heeft u afgelopen maandag een extra nieuwsbrief ontvangen en daarom
ontvangt u vandaag geen Maranieuwtjes.
Wat ontvangt u nog wel:
- dagelijks ( in de ochtend ) een mail met daarin een nieuwe challenge.
- dagelijks ( in de middag ) een bericht van de leerkracht.
- belangrijke info vanuit de Stichting, directie etc zodra er iets te melden is.
Via onze social media kanalen posten wij regelmatig leuke foto's en filmpjes
Facebook: Maranathaschool Nieuwkoop
Instagram: Maranatha_schoolmomentje (besloten groep voor ouders en leerlingen beheerd door Juf Mieke)
Ook gaan wij aan slag met een speciale thuiswerkpagina op onze website, zodra deze online staat informeren wij
jullie hierover.
Wij blijven graag in contact met ouders en leerlingen.
Heeft u vragen over het schoolwerk dan kunt u op werkdagen tussen 10:00 en 14:00 uur chatten via de Parro-app
of mailen met de leerkracht.
Helaas is het niet altijd mogelijk om snel te reageren,dit komt door overbelasting van de Parro app.
Sommige leerkrachten zijn al op andere kanalen overgestapt (Google Meet, Google hangout of Google
Classroom).
Tjonge wat gaaf is dat!
Leuke foto's, filmpjes of andere ideeën mag u altijd mailen
naar n.jalal@maranathaschool.nl of info@maranathaschool.nl
Wanneer zien wij u of uw kinderen (kort) weer ?
In de bijlage ontvangt u het ophaalrooster voor maandag 23 maart.
De leerkrachten hebben voor alle leerlingen (uitgezonderd kleuters) weer een pakket met thuis schoolwerk klaar
liggen voor de komende periode. De leerlingen mogen dit zelf komen ophalen.
Voor een snelle doorgang willen wij u vragen om u aan de tijden in het rooster te houden en niet langer dan
noodzakelijk in de school te blijven.
Bent u verhinderd, dan horen wij dit graag zsm en zoeken we een andere oplossing.
Komende periode gaan alle leerkrachten vanuit thuis het onderwijs verder vormgeven. Sociale contacten worden
hierdoor vermeden.
We zijn klaar voor de volgende stap.
Alleen de noodzakelijke opvang is nog in de school. Wanneer u daarvan gebruik wilt maken, mail juf Marjon met
uw verhaal.
Blijf gezond en let op elkaar !
Met vriendelijke groet, namens het team van De Maranathaschool,
Marjon Griffioen

