
 

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 28 april 2020 

 

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

Tevens nog wat vaste rubrieken. Veel leesplezier! 
 

Nieuws van de directie 
Beste ouders/verzorgers, 
Poeh, dat was toch schrikken afgelopen dinsdagavond.  
De scholen dicht tot aan de meivakantie en wat er 
daarna gebeurt, is ook onzeker.  
Feit is: Het is nog lang niet voorbij... 
Wij zullen ons best blijven doen het onderwijs op afstand 
zo goed mogelijk te blijven organiseren.  
Komende maandag is er weer een ophaalmoment 
tussen 10-11 uur gepland voor de leerlingen van groep 3 
t/m 8.  
Zie het rooster verderop de deze MaraNieuwtjes. 
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 bovenbouwkinderen in classroom en 
hebben daar rechtstreeks online-contact met hun 
leerkracht.  

Uw feedback wordt gewaardeerd 
We begrijpen dat het voor u als ouders niet gemakkelijk 
is. Op school werken 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 aub voorzien van 
vragen en opmerkingen, zodat we het aanbod dagelijks 
kunnen bijstellen en aanpassen. We zullen maandag as. 
u hierover ook wat open vragen stellen, zodat we door 
uw feedback onze werkwijze beter kunnen afstemmen 
op thuiswerken met uw kind(eren).  

Mocht het lastig zijn 
We hopen natuurlijk dat het u lukt om uw kinderen te 
ondersteunen bij dit thuisonderwijs, maar wij weten ook 
dat de mogelijkheden daartoe, om heel diverse redenen, 
best verschillen.  We begrijpen dat voor sommigen van u 
best heel lastig kan zijn.  

Schroom niet om aan te geven dat het lastig is en/of dat 
u zorgen heeft over de huidige situatie. Dit kunt u doen 
aan de leerkracht, de IB’er of aan mij. We zullen dan 
samen met u nadenken over hoe we u en uw kind hierin 
het beste kunnen ondersteunen. Samen komen we 
verder. 

Noodopvang op school 
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 
(zorg dus dat er naast boterhammen ook gymspullen 
mee naar school komen; ook voor kleuters geldt dit).  

Nieuws van WIJ de Venen 
In de extra bijlage een brief van onze bestuurder over de 
verlenging van de maatregelen.. 

Mijn vertrek 
Verder wil ik u nog laten weten dat mijn vertrek als 
directeur van de Maranathaschool is uitgesteld tot de 
zomervakantie. Dat geeft het team nu even de rust om 
zich te focussen op het lesgeven op afstand en geeft 
tevens meer tijd (wat nu ook echt nodig is) om een 
nieuwe directeur te vinden.  

Trots! 
Wij zijn trots op dat wat u met uw kinderen thuis al heeft 
bereikt en gedaan. U doet het goed! Let ook een beetje 
op uzelf! 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.  

Ik wens u een goede week in goede gezondheid. 
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Met vriendelijke groet,  
Marjon Griffioen, directeur 

 

Agenda 

SCHOOLJAAR 2019-2020 
Ma 6 april 2020 
● Ophaalmoment schoolspullen  
● Noodopvang op Maranathaschool 
Di 7 april 2020 
● MaraRaad (vervalt) 
● Noodopvang op De Rietkraag 
Wo 8 april 2020 
● Paasviering (vervalt) 
● Geen noodopvang 
Do 9 april 2020 
● Noodopvang op De Zilveren Maan 
● Studiedag Maranatha (vervalt) 

 Vr 10 april 2020  
● Goede Vrijdag (vrije dag) 

Ma 13 april 2020  
● Tweede Paasdag (vrije dag) 

Di 14 april 2020 
● Noodopvang op De Zilveren Maan 
Do 16 april 2020 

● Noodopvang op De Rietkraag 
 Vr 17 april 2020  
● Noodopvang op De Zilveren Maan 
● Leiderschapsochtend (vervalt) 

 Ma 20 april 2020  
● Gespreksweek (vervalt) 
● Bag2school kleding ophalen (vervalt) 
● Noodopvang op De Rietkraag 

Di 21 april 2020 
● Noodopvang op Maranathaschool 
Wo 22 april 2020 
● Kerkenpad Nieuwkoop (gr. 8; vervalt) 
● Geen noodopvang 
Do 23 april 2020 
● Noodopvang op De Zilveren Maan 

 Vr 24 april 2020  
● Noodopvang op De Rietkraag 

Ma 27 april t/m 8 mei 2020  
● Meivakantie 

Wo/Do/Vr 13/14/15 mei 2020  
● Sportdagen (gr 3-8 ; vervallen) 

Wo 20 mei 2020  
● Muziekorientatiedag met DSS (vervalt)  

 
 

 

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 per leeftijdsgroep  in het thema van de week. 

 

Jarigen deze en volgende week 

    

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 

11 april:    
Melanie (OB-4) 

8 jaar 

11 april:    
Frederique (BB-5) 

9 jaar 

12 april:    
Julia (OB-4) 

8 jaar 

13 april:    
Juf Norella 

 

14 april:    
Nazaret (OB-3) 

7 jaar 

17 april:    
Jonne (KB-A) 

4 jaar 

17 april:    
Otni (KB-B) 

5 jaar 

17 april:    
Juf Ans (OB-4) 
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Bag 2 school - kledinginzameling 
De kledinginzamelings van Bag 2 school komt helaas te vervallen. Het is voor ons nu erg lastig om een nieuw 
ophaalmoment in te plannen. We hebben er voor gekozen om de actie te verplaatsen naar oktober. De zakken die de 
leerlingen begin maart hebben ontvangen kunt u bewaren tot oktober of in een kledingcontainer deponeren. Onze 
excuses voor het ongemak. 

 

Nieuws van buiten 
De coronacrisis raakt ons allemaal, zowel op het werk als privé. We hopen dat jullie allemaal 
gezond zijn en jullie werk op een veilige manier kunnen voortzetten. 

Speelgoed aanvragen 
We wijzen je in deze tijd graag op de mogelijkheid om een bijdrage voor speelgoed en 
speelmateriaal aan te vragen. Deze situatie vraagt bijzonder veel van gezinnen, en vooral in 
kwetsbare families met financiële problemen kan de stress hierdoor flink oplopen. Helemaal 
als er thuis weinig te doen is. Extra speelmateriaal kan bij hen voor extra lucht, ontspanning 
en vermaak zorgen. Bijvoorbeeld een voorraadje knutselspullen, een paar leuke 
gezelschapsspellen of een zandbakje in de tuin. Om de ontwikkeling te stimuleren of gewoon voor wat broodnodige 
ontspanning. We zien jullie aanvragen graag in onze portal ( https://aanvragen.kinderhulp.nl/login ) tegemoet! 
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