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De wasstraat op het plein

In deze Nieuwsbrief

Nieuws van de directie over de versoepelingen en de laatste vrijdag! Wat korte berichtjes en de vaste
rubrieken. Veel leesplezier!

Nieuws van de directie
Het is 1 juli geweest en er zijn een aantal
versoepelingen.
● Kinderen hoeven onderling geen afstand meer te
houden. Dat betekent dat er ook tussen groepen
geen afstand meer nodig is en we de vaste
cohorten niet meer strikt hoeven te hanteren.
● Leerkrachten (volwassenen) hoeven geen afstand
meer te houden tot de kinderen.
Wat blijft:
Volwassenen moeten 1,5 meter afstand tot elkaar in
acht houden. Dus leerkrachten tot elkaar en
leerkrachten tot ouders en ouders tot elkaar.
Dit betekent dat de mogelijkheid om een g
 esprek op
school weer zou kunnen, echter op afstand , het moet op
afspraak en de gezondheid moet gecheckt worden.
Vandaar dat we voor de slotgesprekken hebben
gekozen voor online-gesprekken. Maar het kan dus wel
en na de zomer gaan we dat weer gewoon zo doen!
Ook rondleidingen voor nieuwe ouders kunnen weer
georganiseerd worden. Ook dan moet gecheckt worden
of volwassenen volgens de richtlijnen van de rivm als
gezond beschouwd kunnen worden.
Tot de zomervakantie zullen wij als scholen de
volgende richtlijnen aanhouden.
● Ouders houden we vooralsnog zoveel mogelijk
buiten school. Zeker bij het brengen zouden er veel
ouders tegelijkertijd in het gebouw komen en dat
willen we vooralsnog nog niet.
● Voor de slotgesprekken gaan we we uit van
videobellen. School mailt dan ouders met een link
net voor de afspraak. In sommige gevallen is het
wenselijk een afspraak op school te maken. Die
uitzondering is dus formeel mogelijk nu.
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Voor het h
 alen en brengen houden wij het systeem
zoals het nu gaat tot de zomervakantie aan.
● Het n
 iet-trakteren houden we ook nog tot de
zomer aan. Alle kinderen ontvangen een leuk
cadeautje aan het einde van het jaar en wat lekkers
van de OR.
● Met de drie scholen overleggen we hoe we het na
de zomervakantie willen en kunnen organiseren. Dat
hangt dan natuurlijk ook weer af van de
corona-situatie op dat moment.
Tot slot:
Het jaarlijkse v
 akantie-aftelmoment slaan we een
jaartje over. De drie scholen zullen op verschillende
tijden uitgaan om de stroom halende ouders enigszins te
reguleren.
De kleuterbouw en ook groep 8 zijn die vrijdagochtend
niet meer op school en d
 e groepen 3 t/m 7 van de
Maranathaschool g
 aan een kwartiertje eerder uit: om
11.45 uur.
Ik wens u een fijne week en een heerlijk weekend!
●
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Met vriendelijke groet,
Marjon Griffioen, d irecteur

AGENDA

SCHOOLJAAR 2019-2020
D
 o 2 juli 2020
● Portfolio mee (alle groepen)
● Adviesgesprekken gr. 7 (online; na schooltijd)

2 juli 2020

Ma 6 tot do 9 juli 2020
● Slotgesprekkenweek (gr 1-7;online na schooltijd)

D
 i 14 juli 2020
● Musical & afscheidsavond groep 8 ( alleen voor
ouders van BB-8)

Ma 6 juli 2020
● OR vergadering ( online)

W
 o 15 juli 2020
● Slotuitje groep 8 (ochtend)

Di 8 juli 2020
● Adviesgesprekken gr. 7  ( online; na schooltijd)

D
 o 16 juli 2020
● Groep 8 springt de school uit (ouders BB-8)
● Laatste schooldag Kleuterbouw

Do 9 juli 2020
● Maranathaschool draait door (gr 1-7; 13.00-14.30

Vr 17 juli 2020
● Laatste schooldag gr 3-7
● 11.45 uur zomervakantie

uur)

Trefwoord
Thema: Overgaan Inhoud: Van oude naar nieuwe omgeving, van vertrouwd naar vreemd. De verrassing van het
onbekende. P
 assend bij TLIM g
 ewoonte 2; B
 egin met het einde voor ogen - maak een plan

BIJBELVERHALEN
● KB: D
 oor de Rietzee (Exodus 13); Mirjam danst aan de overkant (Exodus 15).
● OB:  Tien plagen (2) (Exodus 9, 8 t/m 11, 8); Naar de overkant (Exodus 12,1 t/m 14, 31).
● BB: H
 et donker en de dood (Exodus 9, 8 t/m 11, 8); De paarden, de wagens en de zee (Exodus 12,1 t/m 14

Betaalverzoek TSO
Vorige week heeft in de parro app een betaalverzoek voor de overblijfkosten tot het einde van dit schooljaar. U kunt
via de betaallink in de parro app een ideal betaling uitvoeren en wij zien dat dit bij vele ouders ook al gelukt is. Heeft
u problemen met het betalen via de parro app dan kunt u het geld ook handmatig overmaken naar rekeningnummer
NL04RABO0142053961 tnv S
 t vrienden van de Maranathaschool ovv de naam van u zoon of dochter.
Heeft u nog vragen dan kunt u deze stellen via n
 .jalal@maranathaschool.nl

Jarigen deze en volgende week

2 juli:

Shanya (BB-8)
12 jaar

6 juli:

Dilano (OB-3)
7 jaar
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4 juli:

Fenna (KB-A)
5 jaar

7 juli:

Davina (BB-6/7)
11 jaar
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5 juli:

Esmee (KB-B)
4 jaar

8 juli:

Sam (BB-6/7)
10 jaar

2 juli 2020

