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De ijswinkel in Kleuterbouw A

In deze Nieuwsbrief

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

Nieuws van de directie
Door de maatregelen rondom Corona kunnen wij helaas
geen “nieuwe” ouders ontvangen en rondleiden door de
school. Elif & Sanae (leerling ambassadeurs) hebben een
speciale vlog opgenomen om ouders virtueel rond te
leiden. https://youtu.be/8o9miyQ8fSc
Heeft u in uw omgeving of kennissenkring ouders met
kinderen die volgend schooljaar 4 jaar worden, verwijs
hen dan door naar onze website voor informatie over
het aanmelden in Corona tijd.
Als ouders hun kind bij ons willen aanmelden, kunnen zij
een aanmeldingsformulier invullen, dat kan aan u
worden gemaild, zodat u het kunt printen en invullen. Het
kan echter ook worden gedaan via het formulier op de
website: Aanmeldformulier Maranathaschool
Wij adviseren uw kind aan te melden nadat uw kind drie
jaar is geworden en liefst tussen de 6 a 4 maanden voor
de vierde verjaardag. Voor schooljaar 2020-2021
verzoeken wij u om uw kind liefst vóór 1 juli 2020 aan te
melden. Vanaf deze datum gaan wij de definitieve
groepsindelingen voor dat schooljaar maken.
Verder vraag ik nog even uw aandacht voor het
ophalen van uw kind (uit groep 1 t/m 4) op de
vrijdagochtend. Het is ook dan van belang om vlot het
schoolplein te verlaten, zodat de kinderen van de
bovenbouw buiten kunnen gaan spelen. Afgelopen week
was het een beetje een chaos en was er geen goed
overzicht. Dat hadden we even niet voorzien en we
hebben het rooster iets aangepast. We gaan vanaf
morgen met de bovenbouwkinderen op de
vrijdagmiddag 10 minuten later naar buiten dan
normaal. Dan zou het wel fijn zijn als het schoolplein dan
leeg is op de TSO-krachten na.
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Ik wens u een fijne week en een heerlijk weekend!
Met vriendelijke groet,
Marjon Griffioen, d irecteur

AGENDA

SCHOOLJAAR 2019-2020
Di 23 juni 2020
● MaraRaad (middag)
● Aanbrengen pleinversiering Jumbo sponsoractie
V
 r 26 juni 2020
● Koffie-uurtje met OR jaarafsluiting (vervalt)
Wo 1 juli 2020
● Studiedag (alle groepen vrij)
D
 o 2 juli 2020
● Portfolio mee (alle groepen)
Ma 6 juli 2020
● OR vergadering ( online)
● Slotgesprekkenweek (gr 1-7;online na schooltijd)
D
 i 7 juli 2020
● Slotgesprekkenweek (gr 1-7;online na schooltijd)
W
 o 8 juli 2020
● Slotgesprekkenweek (gr 1-7;online na schooltijd)
D
 o 9 juli 2020
● Maranathaschool draait door (gr 1-7 middag)
● Slotgesprekkenweek (gr 1-7; online na schooltijd)

18 juni 2020

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: Ik zal er zijn… (Exodus 2, 23 - 4, 17); Laat mijn volk vrij (Exodus 5 en 6).
● OB: Mozes springt in de bres (Exodus 2, 11-22); Een redder gezocht (Exodus 3, 1; 4, 1-19).
● BB: De prins en de 7 zussen (Exodus 2, 11-22); De herder en de doornstruik (Exodus 3, 1; 4,1-19).

Betaalverzoek TSO
Vandaag heeft u in de parro app een betaalverzoek ontvangen voor de overblijfkosten tot het einde van dit
schooljaar. Het eerder gecommuniceerde bedrag van € 18,- per leerling hebben wij opnieuw doorberekend en
vastgesteld op € 15,- Met dit bedrag kunnen we de vaste kasten TSO bekostigen. De eventuele tekorten zullen wij
aanvullen uit de ouderbijdrage. Daarnaast hebben wij ook een nieuw betaalsysteem ingezet genaamd schoolkassa.
Dit betaalprogramma is gekoppeld aan het parnas systeem en gaan wij vanaf nu ook gebruiken voor het incasseren
van de ouderbijdrage, schoolreisbijdrage etc. Heeft u nog vragen dan kunt u deze stellen via
n.jala@maranathaschool.nl

Jarigen deze en volgende week

17 juni:

Roos (BB 6/7)
10 jaar
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19 juni:

Rivka (OB-4)
8 jaar

19 juni:

Damian (BB-5)
10 jaar
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24 juni:

Kas (BB-5)
9 jaar

26 juni:

Kibret (BB-5)
11 jaar

18 juni 2020

