
 

MaraNieuwtjes 
Wekelijkse nieuwsbrief van de Maranathaschool 

EMAIL info@maranathaschool.nl  

TEL. 0172-520055 

WEBSITE www.maranathaschool.nl 

FACEBOOK Maranathaschool Nieuwkoop 

TWITTER @maranathaschool 

 
                                                                                                                  De school is gesloten tot 6 april 2020 

 

In deze Nieuwsbrief 
Nieuws van de directie met een update over de gevolgen van het coronavirus en wat korte berichtjes.  

Tevens nog wat vaste rubrieken. Veel leesplezier! 
 

Nieuws van de directie 
Beste ouders/verzorgers, 
We hebben nu na anderhalve week als school onze draai 
wel gevonden. Hopelijk kunt u als ouders ook een beetje 
aan de situatie wennen. Het is namelijk nog niet voorbij... 
Via de website van de maranathaschool kunt u bij alle 
informatie voor het leerwerk per groep per dag en/of 
week. Ook vindt u hier filmpjes en aanvullende info en de 
regelmatige feedback van de leerkrachten. 
Intussen werken veel bovenbouwgroepen ook in 
classroom en hebben daar rechtstreeks online-contact 
met hun leerkracht. Dat is voor u thuis en voor ons een 
prettige werkwijze. 
We begrijpen dat het voor u als ouders niet gemakkelijk 
is. School is echt anders dan thuis werken aan 
schoolwerk. Dat beseffen we en we proberen met u mee 
te denken, wat wel en niet kan. Blijf ons voorzien van 
vragen en opmerkingen, zodat we het aanbod dagelijks 
kunnen bijstellen en aanpassen. 
Voor het gemak hebben we ook een pagina met tips 
voor het thuiswerken gemaakt (leuke extra’s) om het 
wat luchtiger te maken. Het moet namelijk wel te doen 
blijven. 
Bij de knop communicatie vindt u allerhande brieven en 
updates. Handig als u wilt weten wat er ook alweer was 
afgesproken. Kortom zo houden we de informatie 
overzichtelijk bijeen en loopt uw mailbox iets minder vol. 
Voor enkele kinderen verzorgen we nood-opvang. Mocht 
u hiervan gebruik willen maken komende week/weken, 
stuur dan uw aanvraag met dagen en specifieke tijden 
minimaal 24 uur van tevoren naar juf Marjon 
(info@maranathaschool.nl). De kinderen van de drie 
scholen worden gezamenlijk opvangen. Zij krijgen 
ondersteuning bij hun schoolwerk & gaan dagelijks een 
uurtje gymmen met meester Harm (dus gymspullen 
mee).  

Doordat de noodverordening voor samenkomsten tot 1 
juni geldt, zullen veel onderdelen van ons programma, 
zoals bijvoorbeeld de sportdagen en de 
leiderschapsdag, komen te vervallen. Ook de eindtoets 
voor groep 8 is komen te vervallen. Hierover en wat het 
gevolg is, vindt u ook een brief op de website. Heeft u 
vragen hierover, stel ze dan per mail, dan zullen wij u 
antwoorden.  
Wij zullen voorlopig in de agenda aangeven, welk 
onderdeel vervalt en welke niet. Het meeste is niet in te 
halen, maar komt volgend schooljaar wel weer terug. 
Het is niet anders. 

Verder wil ik u nog laten weten dat mijn vertrek als 
directeur van de Maranathaschool is uitgesteld tot de 
zomervakantie. Dat geeft het team meer tijd om een 
nieuwe directeur te vinden. 

Tot slot: 
Het landelijke motto is 'Laten we een beetje op elkaar 
letten'. Ik wil daar graag aan toevoegen: 'Wees lief voor 
uzelf'. Misschien lukt het niet elke dag om uw kind bij álle 
activiteiten te begeleiden. Soms moet er in uw gezin 
misschien even een andere keus gemaakt worden. Of 
misschien ziet u dat sommige opdrachten of leerstof nog 
een beetje moeilijk zijn. Dat is niet erg, kijk of u kunt 
helpen. Of misschien kan de leerkracht via de chat 
helpen. En anders, maakt u zich vooral niet druk. Er 
komen nog zoveel schooldagen in het leven...  
Bij alles wat wij als school uw kind en u de komende tijd 
bieden of vragen, geldt: 'Zoveel als goed is voor u en 
uw kind'. Leg daarom de lat niet te hoog, houd het fijn 
voor uw kind én voor uzelf. Wees lief voor uzelf. 
Maak samen met uw kind af en toe even tijd voor een 
rustmomentje via deze link voor Thuis -  

Ik wens u goede dagen en tot snel, in goede gezondheid. 
Met vriendelijke groet,  

Marjon Griffioen, directeur 
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Agenda 

SCHOOLJAAR 2019-2020 
Do 26 maart 2020 
● Opvang op De Maranatha  
Vr 27 maart 2020 
● Opvang op De Zilveren Maan  

Ma 30 maart 2020 
● Geen ophaalmoment schoolspullen (kinderen 

hebben het nodige materiaal al thuis) 
● Opvang De Zilveren Maan 
Di 31 maart 2020 

● Opvang op De Rietkraag 
Do 2 april 2020 
● Opvang op De Maranatha  

 Vr 3 april 2020  
● Opvang op De Rietkraag  
● Dode Hoekles =geannuleerd 

Do 9 april 2020  
● Studiedag Maranatha (nader te bepalen) 

Vr 10 april 2020  
● Goede Vrijdag (vrije dag) 

Ma 13 april 2020  
● Tweede Paasdag (vrije dag) 

 

 

 

Trefwoord thuis 
Zie de link startverhalen van de dag die u kunt vinden op onze website onderaan de pagina met het thuisonderwijs 
van elke groep. Elke dag een filmpje met een verhaal op maat in het thema van de week. 

 

Gebruik Chromebooks  
Op school hebben wij 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.  
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 
Afgelopen week hebben alle leerlingen weer een bag2school kledingzak mee naar huis gekregen. U kunt deze zak 
vullen met oude kleding, schoenen, lakens, etc.  De ophaaldag is verplaatst naar maandag 20 april

 

Jarigen deze en volgende week 

     

24 maart:    
Robbie (KB-A) 

7 jaar 

26 maart:    
Bram (KB-B) 

6 jaar 

28 maart:    
Lisa (BB-5) 

9 jaar 

31 maart:    
Mart (BB-5) 

9 jaar 

1 april:    
Adje (KB-B) 

4 jaar 

1 april:    
Elise (KB-B) 

6 jaar 

3 april:    
Tess (BB-8) 

12 jaar 

5 april:    
Famke (BB-8) 

9 jaar 

6 april:    
Leoni (KB-B) 

4 jaar 

9 april:    
Jedidja (KB-B) 

4 jaar 
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Verslag van Gwen - opvang op school 
In de bijlage leest u het verslag van Gwen uit groep 8. De ouders van Gwen werken beide in het ziekenhuis en zijn 
momenteel druk bezig met zorg te verlenen daar waar nodig. Gwen geeft in haar verslag een inkijkje hoe de opvang 
er op school uitziet, juf Monique heeft daar weer op gereageerd. 
 
Reactie juf Monique: Ten eerste Gwen bedankt voor het schrijven van het stukje. Leuk om te lezen en ik hoop dat 
iedereen thuis een beetje een indruk krijgt hoe het in de opvang op school gaat. 
Ik vond het donderdag een gezellige dag met jullie. Ik heb leuke dingen gedaan, zoals 10 tellen in de rimboe, man 
over boord, knutselen, sporten (met zweet op de rug!). Twee meiden uit groep 3 vonden het wel erg leuk dat in de 
zoeker was! Maar ik wilde niet alleen ‘het haasje zijn’! Vrijdag was voor mij een werkdag die ‘flink doorgaan’ vergde. Ik 
was aan het werk om collega’s te ontlasten. Daardoor was er niet veel tijd voor andere dingen. We hebben wel veel 
gekletst tussendoor en gelachen om filmpjes en foto’s van de mensen thuis. Gezellig met een kopje thee en 
chocomelk kwamen we de dag wel door.  
Volgende week ben ik vast nog wel een keer van de partij. Ik ga nog een leuk spel verzinnen, komt goed! 

 

Nieuws van Buiten 
Oproep voor maken van maskers 
Het LUMC is op zoek naar vrijwilligers voor het 
naaien voor mondkapjes voor collega’s en zzp 
zorgverleners.  
Een aantal vrijwilligers zijn hier al mee 
begonnen maar er is meer hulp nodig. Tevens 
zijn zij opzoek naar stofzuigerzakken voor de 
filtering van de mondkapjes. 
Claudette (moeder van Kaya groep 5) heeft 
stof en band beschikbaar, welke op afspraak 
buiten in een doos kan worden opgehaald.  
Wilt u helpen neem dan contact op via email: 
info@xss4care.nl 
In de bijlage vindt u de werktekening en het 
patroon.  
Alvast bedankt, namens Claudette de Boer

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Een welgemeend compliment aan alle 
ouders van de Maranathaschool: 
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Informatiebrief CJG 
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