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De school is gesloten tot 28 april 2020

In deze Nieuwsbrief

Nieuws van de directie met een update over veranderingen in de Noodopvang. Wat korte berichtjes.
Tevens nog wat vaste rubrieken. Veel leesplezier!

Nieuws van de directie

uur van tevoren naar juf Marjon
(info@maranathaschool.nl).

Beste ouders/verzorgers,
Aanvullende maatregelen
Afgelopen maandag hebben we veel kinderen op school
even gezien. Heel fijn! Ook enkele ouders hebben we
buiten gesproken. Ook dat is even fijn. Helaas mochten
de o
 uders niet de school in, vanwege de aanvullende
maatregelen. Onderaan deze MaraNieuwtjes vindt u de
poster met de aanvullende maatregelen van die ook bij
de Noodopvang van kracht zijn.
De Noodopvang op eigen school
Vanaf volgende week (na Pasen) wordt de noodopvang
op de scholen apart en per school georganiseerd.
Doordat de groep groter wordt/is, merken we dat de
meerwaarde van samenvoegen er niet meer is.
We hebben besloten om alle kinderen op de eigen
school met de leerkrachten per toerbeurt op te vangen.
Hierdoor kunnen we de kinderen beter ondersteunen en
is de omgeving vertrouwd voor alle kinderen.
Het betekent wel dat op alle dagen onze leerkrachten
ook met deze noodopvang bezig zijn, naast het
onderwijs op afstand verzorgen. Dat was al zo voor de
kleuterjuffen en de ondersteuners, maar het geldt nu
voor alle leerkrachten.
Voor u als ouders belangrijk om te weten dat de
leerkrachten dus veel ballen hebben hoog te houden en
ook soms niet beschikbaar kunnen zijn. Heeft u
dringende vragen, mail deze dan, dan krijgt u een
antwoord op een moment dat de leerkrachten wel
beschikbaar voor u zijn.
Aanmelden voor de Noodopvang op school
Voor enkele kinderen van ouders met cruciale beroepen
verzorgen we nood-opvang. Mocht u hiervan gebruik
willen maken komende week/weken, stuur dan tijdig uw
aanvraag met dagen en specifieke tijden minimaal 12
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Zij krijgen ondersteuning bij hun schoolwerk & gaan
dagelijks een half uurtje gymmen en ook na het
overblijven buiten spelen met meester Harm.
Zorg dus dat er naast een tussendoortje, de lunch ook
gymspullen mee naar school komen;. Dit geldt ook voor
de kleuters.
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.
Ik wens u fijne paasdagen!
Met vriendelijke groet,
Marjon Griffioen, d irecteur

Agenda

SCHOOLJAAR 2019-2020
V
 r 10 april 2020
● Goede Vrijdag (vrije dag)
Ma 13 april 2020
● Tweede Paasdag (vrije dag)

9 april 2020

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.

Paasviering online
Alle leerlingen ontvangen vandaag of morgen een
paasgroet in de brievenbus. Met deze boodschap willen wij
laten weten dat wij ondanks de Corona crisis nog steeds
met de leerlingen zijn verbonden. De zonnebloem zaadjes
die zijn bijgevoegd gebruiken wij dit jaar als teken van hoop
en nieuw leven. (de zonnebloemwedstrijd komt hiermee
voor dit schooljaar te vervallen).
Op de schoolwebsite  bij de knop
thuisonderwijs/communicatie h
 ebben wij een Paasviering
voor basisschool-leerlingen geplaatst. Voor de bovenbouw
is er een specifieke Paasviering te bekijken om samen toch
een beetje het Paasgevoel van hoop en vertrouwen te
kunnen beleven.

Gebruik chromebooks
Op school hebben wij hiervoor strikte regels waarvoor de Chromebook gebruikt mogen worden. Uiteraard gelden
deze regels voor thuisgebruik. Alle leerlingen hebben bij het ophalen van het chromebook een contract ontvangen en
ondertekend voor de verzekering en het thuisgebruik.
De eerste weken werden de regels gehandhaafd, maar de laatste weken zien we dat er zich meer vrijheden worden
toegestaan. Dat is niet de bedoeling. De leerkrachten spreken de leerlingen hier ook op aan.
Wilt u er zelf ook 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.

Jarigen deze en volgende week

11 april:

Melanie (OB-4)
8 jaar

14 april:

Nazaret (OB-3)
7 jaar
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11 april:

12 april:

Frederique (BB-5)
9 jaar

Julia (OB-4)
8 jaar

17 april:

17 april:

Jonne (KB-A)
4 jaar

Otni (KB-B)
5 jaar
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13 april:

Juf Norella

17 april:

Juf Ans (OB-4)

9 april 2020

