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Welkom terug op school

In deze Nieuwsbrief

Nieuws van de directie met aanpassingen en aanvullingen behorend bij de kwaliteitskaart heropening
Maranathaschool. Nieuws van de MR en de Rotary. Wat korte berichtjes en de vaste rubrieken. Veel leesplezier!

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,
Wat zijn we blij dat we weer mogen beginnen. Het is
echter ook een enorme verantwoordelijkheid die we als
serieus op ons nemen en ook als pittig ervaren.
Om deze reden zal ik hieronder nog wat specifieke
praktische en aanvullende zaken met u delen.
Schooltijden
Vanaf 9 uur is de deur open en kunnen kinderen komen.
De lessen starten om half 10.
We werken t ijdelijk met een c
 ontinurooster van 9.30 tot
15.00 uur. Dit doen wij om een goede aansluiting met de
BSO te realiseren, zodat de kinderen eventueel gelijk
door kunnen naar de BSO en er geen extra opvang
geregeld hoeft te worden. Ook voorkomen we daarmee
dat er in deze fase extra volwassenen in ons gebouw
komen.
Brengen
Ouders van g
 roep 5-8 n
 emen afscheid voor de brug en
halen ook hier hun kind eventueel op. De kinderen van
deze groepen gaan bij de achteringang naar binnen en
komen hier ook naar buiten.
De ouders van g
 roep 1-4 maken bij het brengen gebruik
van de hoofdingang (via de brug) en verlaten het plein
via de zijhekken rekening houdend met elkaar.
Een ouder per gezin van g
 roep 1-4 neemt afscheid op
het schoolplein b
 ij een van de stippen en hun kind gaat
dan zelfstandig via de patio de school binnen. De cirkel
voor het hek van de patio bij de voordeur is hier de
grens.
Halen
Aan het einde van de dag om 15.00 uur worden
leerlingen groepsgewijs naar buiten gebracht tot aan de
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bosjes. De lijn van de bosjes is de scheidslijn tussen de
leerkrachten en de ouders.
Bij het ophalen van de kinderen kunnen de ouders van
groep 1 t/m 4 op ons eigen plein bij een lege stip
wachten. Ze kunnen daarna vertrekken via de drie
hekken en houden daarbij rekening met elkaar door 1,5
meter afstand te houden.
Ouders van kinderen in groep 5 t/m 8 wachten buiten
op het wachteiland, waarbij de afstandsregels ook in
acht moeten worden genomen.
In dit filmpje k
 unt u de regels rondom het
halen-brengen even nogmaals zien/horen. Dit
halen-brengen beleid geldt voor alle drie de scholen.
Wij hebben de wijkagent Angelique Schouten gevraagd
maandagochtend aanwezig te zijn en mee te
beoordelen of de huidige werkwijze verantwoord is. Zij is
er dus ter controle van ons plan.
Wat nemen de kinderen allemaal mee?
Alle kinderen hebben op school al hun boeken en
schriften waaruit en waarin zij thuis hebben gewerkt
nodig. Alles is zowel op school als thuis nodig en gaat in
deze periode h
 een en weer. Wilt u alles in een stevige
schooltas verpakken, die de kinderen gemakkelijk
kunnen dragen (liefst een rugzak).
Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 z it ook het
Chromebook n
 og in hun r ugtas.
Wilt u met uw kind bespreken dat zij v
 oorzichtig
omgaan met de schooltassen en de inhoud ervan.
Jassen en tassen
Vanaf g
 roep 3 worden de jassen over de stoelen
gehangen en de tassen worden naast de tafels in de
groepen bewaard, zodat er geen opstoppingen zijn bij
de kapstokken.
8 mei 2020

In de kleuterbouw gaat alles zoveel als mogelijk
gewoon.

handen wassen-posters (hierover kunt u later lezen) en
de Weer-naar-school-poster (zie hiernaast).

Eten en drinken
Een continurooster betekent dat a
 lle kinderen tussen
de middag o
 verblijven met hun leerkracht en in hun
eigen klas. Het is de bedoeling dat alle kinderen z elf
hun brood en drinken (let op: geen snoepjes en
dergelijke) meenemen naar school en dit in hun tas
bewaren totdat zij gaan lunchen. Het is te veel voor
de koelkast in de bieb en deze blijft daarom nog
even leeg.
● Naast hun lunch hebben alle leerlingen ook hun
tussendoortje (fruit/koekje en drinken) in de tas.
● Voorlopig nemen kinderen g
 een traktaties mee naar
school. We vieren verjaardagen uiteraard wel met
een mooie kaart en heel veel liedjes zingen!

Op de website kunt u deze vinden en ook downloaden.

●

Inhoud van het onderwijs
Op de twee dagen dat de kinderen naar school gaan,
vindt er instructie en begeleiding plaats op met name de
kernvakken taal, rekenen, spelling en technisch- en
begrijpend lezen. Op de andere dagen is er geen
onderwijs op afstand, maar werken de kinderen aan
vooraf opgegeven opdrachten. In de praktijk zal dit vaak
de verwerking zijn van de instructie.
Voor de kinderen van de Laddergroep zullen de lessen
op afstand gegeven blijven worden. Vallen deze op
dagen dat ze op school zijn dan vindt deze uitleg plaats
op school. Hoe de inhoud voor het onderwijs van de
plus- en taalklas wordt geregeld, zal de komende tijd
worden bepaald.

Gezondheid
Leerlingen en medewerkers kunnen alleen naar school
als er geen sprake is van symptomen van het
coronavirus. K
 inderen met klachten passend bij
coronavirus (neusverkoudheid en/of hoesten en/of
koorts) moeten thuisblijven tot zij 24 uur klachtenvrij
zijn. Zorg dat u als ouders hiervoor altijd een back-up
plan heeft. Het kan zijn dat uw kind toch onverwachts
thuis is.
Ouders melden de ziekte van hun kind bij de school en
die registreert dit.
Kinderen (en ouders) blijven ook thuis als iemand anders
in huis verkouden is é
 n koorts heeft. Als iedereen in huis
24 uur geen klachten heeft, mag uw kind weer naar
school. H
 ooikoorts is geen reden om thuis te blijven
Verzoek aan de ouders van deze kinderen om goed in te
blijven schatten of het inderdaad
hooikoortsverschijnselen zijn en de leerkrachten op de
hoogte te brengen van de hooikoorts. Geef uw kind
vooral voldoende papieren zakdoekjes mee.

Gymnastiek
Onze vakleerkracht, Harm v/d Wilk, zal komende week
buiten lesgeven. Er is een tijdelijk rooster gemaakt,
waarbij onze leerlingen op d
 onderdag en op vrijdag
gym krijgen. Hiervoor hoeven de kinderen geen
gymnastiekkleding mee. Dit kan in de loop van de week
nog veranderen.
Hygiëne en schoonmaak
Met het schoonmaakbedrijf zijn afspraken gemaakt over
het extra goed schoonmaken van tafels, handgrepen,
leuningen, deurklinken en toiletten. Ook worden de wc’s
rond 12 uur een extra keer s choongemaakt.
Vanuit Wij de Venen is voor alle scholen extra materiaal
ingekocht zoals desinfecterende handgel, zeeppompjes
voor in de klassen, papieren handdoekjes,
desinfecterende oppervlakte sprays. etc.
Ook met de kinderen afspraken worden gemaakt
rondom hygiëne. Hiervoor gebruiken we in de klassen de
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Leerkrachten met klachten passend bij coronavirus
(neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts) moeten
thuisblijven tot zij 24 uur klachtenvrij zijn.
Dat betekent dat de leerlingen van de groep van de
zieke leerkracht op dat moment ook niet naar school toe
kunnen, aangezien het vinden van een invaller niet echt
realistisch is in deze tijd. Zorg ervoor dat u als ouders
daarom altijd een soort back-up plan heeft. Het kan zijn
dat uw kind toch onverwachts thuis is.
Aanmelden voor de Noodopvang op school
Voor enkele kinderen van ouders met cruciale beroepen
verzorgen we de nood-opvang. Mocht u hiervan gebruik
willen maken komende weken, stuur dan een 72 uur
vooraf  uw aanvraag naar de directie
(info@maranathaschool.nl).
Na de start op maandag 11 mei kan er niet meer van
cohort (dagen) gewisseld worden. In welke groep uw
kind dan opgevangen wordt, is afhankelijk van de
groepsgrootte van de diverse groepen.
Tot slot
Het is voor iedereen nieuw en het zal voor de kinderen
ook best spannend zijn. Wij doen ons best hen zo goed
mogelijk te begeleiden, maar het helpt natuurlijk als u
uw kind voorbereid op de bovenstaande en eerdere
afspraken.
De verwachting is wel dat over niet al te lange tijd weer
te maken gaan krijgen met aanpassingen van de
maatregelen. We proberen daar zo snel en goed
mogelijk op te anticiperen. We hopen dat u begrip heeft
voor het feit dat wij ook niet alles vooraf kunnen
plannen.
Ik wens u nog een fijn vakantie weekend!
Met vriendelijke groet,
Marjon Griffioen,

Agenda

SCHOOLJAAR 2019-2020
Ma 11 mei 2020
● Start onderwijs op school leerlingen cohort A
● Luizenpluis v
 ervalt
Di 12 mei 2020
● Start onderwijs op school leerlingen cohort B
Wo 13 mei 2020
● Thuisonderwijs - alle groepen
● Sportmorgen (gr 6/7 & 8) vervalt
Do 14 mei 2020
● Onderwijs op school leerlingen cohort A
● Gymlessen cohort A
● Sportmorgen (groep 5) v
 ervalt
Vr 15 mei 2020
● Onderwijs op school leerlingen cohort B
● Gymlessen cohort B
● Sportmorgen (gr 3 & 4) v
 ervalt
Ma 18 mei 2020
● Onderwijs op school leerlingen cohort A
● OR vergadering 9.30 uur
Di 19 mei 2020
● Onderwijs op school leerlingen cohort B
Wo 20 mei 2020
● Thuisonderwijs - alle groepen
● Muziekoriëntatiedag v
 ervalt
Do 21 mei 2020
● Hemelvaartsdag (vrij)
Vr 22 mei 2020
● Vrije dag

directeur

Trefwoord
Thema: Wachten Inhoud: Geduld en ongeduld. Passiviteit en actief verlangen.

Passend bij TLIM g
 ewoonte 2; Begin met het einddoel voor ogen
BIJBELVERHALEN
● KB: De Emmaüsgangers (Lucas 24, 13-34); Blijf wachten in Jeruzalem (Handelingen 1, 4-5).
● OB: Op weg naar Emmaüs (Lucas 24, 13-34); Morgen (Handelingen 1, 1-5).
● BB: Naar Emmaüs en weer terug (Lucas 24, 13-34); Morgen (Handelingen 1, 1-5).
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Nieuws van de MR
Naar aanleiding van de advertentie die we in februari/maart geplaatst hebben in de Maranieuwtjes, zijn we heel blij
om te melden dat we een nieuw MR-lid gevonden hebben. Haar naam is H
 anke Vis en ze heeft het volgende
geschreven om haar motivatie om tot de MR toe te treden, toe te lichten:
Als moeder van Tibbe (groep 5) en Jonne (groep 0) wil ik graag dat de school een prettige en veilige plek voor
kinderen is waar zij zich door middel van kwalitatief goed onderwijs zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Omdat
ik het belangrijk vind om betrokken te zijn bij wat er speelt op school en een positieve bijdrage wil leveren aan de
kwaliteit van school en het onderwijs, wil ik graag plaatsnemen in de MR. Door mijn achtergrond als ouder- en
kindbegeleider in de zorg weet ik hoe belangrijk een veilige basis voor kinderen is voor een stabiele toekomst. Een
leuke basisschooltijd, waarin ieder kind zich kan en mag ontwikkelen op eigen tempo en manier staat in mijn beleving
voorop. Ik hoop hier vanuit de MR mijn steentje aan bij de kunnen dragen.
Bij deze heten we je van harte welkom bij de MR, Hanke!
De MR

Luizenpluis
Normaal gesproken worden alle leerlingen na een afwezigheid van 2 weken of langer gecontroleerd op luizen.
Helaas is het op dit moment niet mogelijk om de leerlingen hierop te controleren. Wij willen u dan ook vragen om zelf
uw kind voor aanstaande maandag te controleren op luizen/neten in het haar. Mocht u zoon of dochter onlangs
luizen gehad hebben dan horen wij dit graag.

Bibliotheek boeken
Graag ontvangen wij alle s choolbibliotheek boeken weer t erug op school. De boeken kunnen worden ingeleverd bij
de leerkracht.

Handen wassen
Alle medewerkers en leerlingen houden zich aan de hygiëne- afspraken
die in de afgelopen weken basisregels zijn geworden. Dit betekent dat de
leerlingen instructies krijgen om de handen goed te wassen.
De leerlingen drogen hun handen af met papieren handdoekjes en
hoesten en niezen in hun elleboog.
De leerkrachten schudden geen handen.
Wilt u dit met uw kind vooraf bespreken?

Gebruik chromebooks - update
De leerlingen van groep 5 t/m 8 gaan vanaf maandag zowel thuis als op
school hun chromebook gebruiken. Dit betekent dat u zoon of dochter z elf
verantwoordelijk is voor het vervoer van het chromebook van en naar
school.
Een stevige tas/laptop hoes is gewenst. Een plastic tasje kan het gewicht
ervan in ieder geval niet dragen.
Daarnaast is het ook belangrijk dat het chromebook is opgeladen.
Helaas hebben wij in de klas niet voldoende stopcontacten dus is het niet
mogelijk om het chromebook in de klas op te laden. De lader kun je dus
voorlopig nog even thuislaten.
Wij willen nogmaals benadrukken dat de leerlingen het chromebook alleen voor schoolwerk gebruiken.
Mochten er problemen zijn met het Chromebook zelf, kunt u via de mail contact opnemen met juf Esther - I coach
e.plempervanbalen@maranathaschool.nl.
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Rotary Nieuwkoop helpt
Vanuit onze missie (Service Above Self) hebben leden van Rotaryclub Nieuwkoop zich afgevraagd hoe zij hun kennis,
ervaring en maatschappelijke betrokkenheid kunnen inzetten in deze corona crisistijd.
Wij ervaren dat er veel gevraagd wordt van (jonge) ouders. Beide partners hebben vaak een baan, hun kinderen
gaan
naar de opvang en naar school en soms zijn er ook nog mantelzorgtaken.
Met de anti-coronamaatregelen wordt er een groot beroep op hen gedaan. Ze moeten naast het uitoefenen van hun
werk en het runnen van het huishouden nu ook hun kinderen opvangen en begeleiden bij hun schoolwerk.
Sommige ouders zijn zelf de Nederlandse taal niet machtig.
Het begeleiden van het schoolwerk is een taak die ook (deels) door anderen kan worden uitgevoerd. Het vraagt
basiskennis van Taal en Rekenen, het kunnen omgaan met digitale middelen (computer, beeld- en videobellen) en
een beetje discipline. Rotaryleden kunnen de gezinnen mogelijk ondersteunen dor de ouderlijke begeleiding van het
schoolwerk deels over te nemen.
In overleg met de gemeente Nieuwkoop is voorgesteld de ouders rechtstreeks via de communicatiekanalen van de
scholen te informeren over ons initiatief.

Geïnteresseerde ouders kunnen zich aanmelden bij de school.
De school zal dan in contact treden met mevrouw Trudy Veninga van onze Rotaryclub die de contacten zal leggen
tussen de (ouders) leerling en de huiswerkbegeleider van Rotaryclub Nieuwkoop.
Als u van dit prachtige initiatief gebruik wilt maken, mailt u dan naar de directie (info@maranathaschool.nl) .

Jarigen deze en volgende week

11 mei:

Lou (KB-A)
4 jaar
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12 mei:

Joelle (KB-A)
6 jaar

pagina 5

13 mei:

JufAnke
KB-B
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