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Kunst in de kleuterbouw

In deze Nieuwsbrief

Nieuws van de directie over de volledige opening. Wat korte berichtjes en de vaste rubrieken. Veel leesplezier!

Nieuws van de directie

Agenda

In de extra bijlage vindt u de werkwijze per 8 juni 2020.
De school gaat dan weer volledig open. Het landelijke
protocol voor de scholen is leidend en geeft de scholen
vrij strikte adviezen, zoals bijvoorbeeld geen ouders in
school en op het schoolplein. Er is echter ook veel ruimte
voor eigen invulling en we nemen als de 3 scholen hierin
dan ook soms gezamenlijk en soms apart (in overleg)
een ander besluit. Alle zaken die van belang zijn, kunt u
nalezen in de kwaliteitskaart Maranatha juni 2020
(=bijlage). Deze schoolafspraken zet ik ook op de
website, zodat u ze ook daar kunt opzoeken.
Ik wens u een fijne week en een heerlijk weekend!
Met vriendelijke groet,
Marjon Griffioen, d irecteur

SCHOOLJAAR 2019-2020
V
 r 5 juni 2020
● Onderwijs en gym op school leerlingen cohort B
Ma 8 juni 2020
● Alle leerlingen op school (de richtlijnen volgen z.s.m.)
● OR vergadering
D
 o 11 juni 2020
●

VO informatie koffie uurtje ouders BB 6/7
20.00-20.45 uur - online ( uitnodiging volgt)

Trefwoord
Thema: Protesteren Inhoud: Tegensputteren en weerwoord geven. Verzet en protest omwille van rechtvaardigheid.

Passend bij TLIM g
 ewoonte 5; Eerst begrijpen, dan begrepen worden - luisteren voordat je praat
BIJBELVERHALEN
● KB: Mordechai protesteert (Ester 3 en 4); De rollen worden omgedraaid (Ester
6); Ester vertelt (Ester 7).
● OB & BB: Oom Mordechai maakt bezwaar (Ester 3, 4 en 5, 1-9); Esters
protest-etentje (Ester 6 en 7)

OR zoekt nieuwe leden
De ouderraad is op zoek naar: Nieuwe leden voor de ouderraad
De ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders van die zich bezighoudt met het
(mede) organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierbij valt te denken
aan het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering, het schoolreisje, de
stroopwafelactie, het eindfeest en nog veel meer.
Daarnaast heeft de OR een klankbordfunctie voor de leden van de MR en voor de
ouders van de school. Tevens beheert de OR de jaarlijkse ouderbijdrage welke wordt
besteed aan schoolactiviteiten en soms aanvullende leermiddelen.
Lijkt het u leuk om de schoolactiviteiten (mede) te organiseren die bijdragen aan een goed schoolklimaat?
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Dan nodigen wij u van harte uit om onderdeel te worden van de ouderraad van de Maranathaschool , want wij
kunnen uw hulp heel goed gebruiken!
Taken:
Meedoen met en meedenken over diverse activiteiten. (Mede) organiseren van verschillende activiteiten.
● Samenwerken met andere OR-leden: het team staat voorop.
Voorbereiding en evalueren is heel belangrijk.
● Bereid zijn om tijd in de OR te steken; lid zijn is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Flexibiliteit is een must;
je zult gedurende het jaar als OR lid deel uit maken van diverse commissies (bijv. Sint en Pasen).
● Meedoen en meedenken in de vergaderingen. De ouderraad vergadert elke eerste maandag van de
maand en bespreekt dan alle lopende zaken en evalueert de activiteiten die al hebben
plaatsgevonden. De vergadering duurt meestal 1 -1,5 uur.
● Een positieve bijdrage leveren aan de georganiseerde activiteiten op school.
Wat te doen:
Opgeven als kandidaat van de ouderraad kunt u doen door een e-mail te sturen naar n.jalal@maranathaschool.nl
Alvast heel hartelijk bedankt!
Met vriendelijke groet, D
 e Ouderraad

School spullen
Vanaf maandag ontvangen wij graag a
 lle schoolboeken/chromebooks & opladers weer retour op school. Kijkt u
ook aub ook nog of u bibliotheek boeken in huis heeft. Alle schoolboeken etc zullen vanaf maandag weer op school
blijven. Mochten wij boeken missen dan zullen wij u hierover zsm informeren.

Nieuws van buiten

Binnenkort start in de Rooms Katholieke Parochie de voorbereiding op de 1e H. Communie.
Dat gebeurt in het catecheseproject ‘Het Anker’. U bent daarbij met uw hele gezin welkom in de Petruskerk in
Roelofarendsveen en in de Adrianuskerk in Langeraar.
Op zes zondagochtenden verdeeld over het jaar, gaan kinderen én ouders samen o.l.v. enthousiaste
medeparochianen en de pastor aan de slag. Voor iedere leeftijdsgroep tot 12 jaar is er een actief en afwisselend
programma. Tieners kunnen daarbij ook helpen.
Door samen te leren en samen te vieren, daarbij
gesteund door de geloofsgemeenschap, bieden we uw
gezin de mogelijkheid om zich te verdiepen in het geloof.
Is uw zoon of dochter mogelijk nog niet gedoopt, dan
zoeken we samen naar een geschikt moment om hem of
haar eerst door het H. Doopsel op te nemen in de
geloofsgemeenschap.
Oudere kinderen die zich willen voorbereiden op de 1 e H.
Communie zijn ook welkom.
Op w
 oensdag 10 juni en maandag 15 juni is er een
informatieavond via een livestream, van 20.15 uur tot
21.15 uur op tv.rkgroenehart.nl (YouTube). Er is een
chatgelegenheid om vragen te stellen, maar u kunt ook
uw vragen van tevoren mailen naar info@mijnanker.nl.
Met vriendelijke groeten namens het Anker-kernteam,
Pastor Marjo Hoogenbosch
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