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In deze Nieuwsbrief
Nieuws van de directie over de versoepelingen, verkorting van de quarantaine en de storm. Verder wat kort

nieuws en de vaste rubrieken. Veel leesplezier!

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,

Naar aanleiding van de persconferentie is vandaag
het nieuwe protocol voor basisscholen bekend
geworden. Daarin zijn nieuwe versoepelingen

aangekondigd. Aanstaande maandag is een overleg
en daarna ontvangen jullie een bericht over de gang

van zaken op de Maranathaschool na de
voorjaarsvakantie. De laatste week voor de vakantie

houden wij de huidige regels aan. Die zijn voor
iedereen duidelijk en daar is iedereen nu aangewend.
Na de voorjaarsvakantie vervalt het dragen van een
mondkapje, zijn meer groepsactiviteiten en excursies

mogelijk, mogen oudergesprekken en -avonden fysiek
plaatsvinden en zijn ouders meer welkom in de school.
Het biedt veel mogelijkheden om terug te gaan naar
het ‘oude normaal’. Enkele positieve ervaringen naar

aanleiding van de corona-maatregelen worden
behouden, daarover volgende week meer!

Een verandering die vanaf vandaag geldt: de
quarantaine bij een corona besmetting duurde eerst 7
dagen, maar is verkort naar 5 dagen. De dag waarop
de klachten beginnen óf een positieve (zelf)test is dag

0, vanaf die dag 5 dagen verder tellen. Het 24 uur
klachtenvrij zijn om naar buiten te mogen blijft staan.

Vandaag moest een last-minute beslissing worden
genomen. Gisteren was een weeralarm code oranje
voor storm Eunice afgekondigd. Vanmorgen bleek
deze opgeschaald naar code rood. Bij code rood
adviseert Rijkswaterstaat niet meer de weg op te

gaan. Dan willen wij ook niet van onze leerlingen en

leerkrachten vragen, die zijn aangewezen op de fiets
of auto, wel de weg op te gaan. Omdat wij begrijpen

dat het lastig is om op het laatste moment iets te
regelen, hebben we een bericht gestuurd met de
mogelijkheid de kinderen eerder op te halen. Veel

ouders hebben hier gebruik van gemaakt en enkele
kinderen bleven op school. Zoals in het bericht stond:
beide keuzes waren goed. Het blijft enorm lastig om
hierin het juiste te doen. De ene keer valt het mee, de
andere keer is het weer echt extreem. We zullen hierin

altijd kiezen voor de veiligheid van leerlingen en
leerkrachten en proberen zo snel mogelijk na de

besluitvorming te communiceren. Vanmiddag
ontstond er onrust onder kinderen uit de hoogste

groepen, omdat zij zelf mochten beslissen of zij op
school bleven of naar huis gingen. Dit was afhankelijk
van de middagactiviteit. Een beslissing om de school
gedeeltelijk eerder te sluiten wordt genomen voor de

veiligheid. Dan is het verstandig als ouders de
beslissing nemen in wel of niet eerder naar huis gaan.

Een fijn (en hopelijk windstiller) weekend en tot
maandag!

Met vriendelijke groet,
Nicole Eykelenboom,

directeur

Te bereiken via: info@maranathaschool.nl,
n.eykelenboom@maranathaschool.nl of via Parro.
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SCHOOLJAAR 2021-2022
Vr 18 februari 2022
● Start stroopwafelactie (alle leerlingen)

Wo 23 februari 2022
● Driehoeksgesprekken gr 1-8 (middag & avond)

Vr 25 februari 2022
● 12.00 uur start Voorjaarsvakantie

Gr 5-8 s middags vrij

Voorjaarsvakantie
Ma 28 februari 2022 t/m vr 4 maart 2022

Ma 7 maart 2022
● Einde stroopwafelactie

Do 10 maart 2022
● Museum bezoek groep 6,7 & 8 (11.00-14.30 uur)

van Goghmuseum Amsterdam

Trefwoord
Thema: BEWONDEREN Inhoud: Over wat bewondering oproept en ons vermogen tot verwondering. Over wat
bewondering van mensen kan betekenen. Over het wonder van het kleine en kwetsbare.
BIJBELVERHALEN
● KB: Een mosterdzaadje (Matteüs 13, 31-32); Jezus keert alles om (Matteüs 5, 38-41).
● OB: Gewoon (Matteüs 5, 38-41); Het mosterdzaadje (Lucas 13, 18-19).
● BB: Ene wang, andere wang (Matteüs 5, 38-41); Een verhaal dat niet kan (Lucas 13, 18-19).

Leiderschapsrollen
Deze week stellen wij u graag voor aan:

De Spel kapitein bestaande uit Rivka, Minq, Luuk, Kas,
Bram, Esmee, Aryam, Mart & Femke. Tijdens de gymles
hebben zij de rol als scheidsrechter/spelleider. Leerlingen
kunnen tijdens de les bij de spel kapitein langsgaan om te
vragen zijn wat de regels zijn en wie er gelijk heeft.

De Karren korporaal bestaande uit Luuk, Bram, Famke,
Steyn en Damian.. Zij zorgen er dagelijks voor dat de
buitenspeel karren en andere spelmaterialen worden
buitengezet en ruimen dit aan het einde van de dag weer op.

Stroopwafelactie
Op vrijdag 18 februari hebben alle leerlingen een envelop ontvangen met daarin
informatie over de stroopwafelactie en een bestellijst.
Wij hopen dat iedereen (weer) meedoet met deze smakelijke actie en zoveel mogelijk
stroopwafels verkoopt in de eigen kring. De volledige opbrengst van de
stroopwafelactie gebruiken wij voor het schoolreisje in september 2022, zodat wij deze
voor een zeer gereduceerd bedrag kunnen aanbieden. De opbrengst van groep 8
wordt gebruikt voor een leuke eindactiviteit tijdens het groep 8 kamp.
De ambachtelijke stroopwafels worden net als voorgaande jaren geleverd door John
Kempen.

De ambachtelijke stroopwafels kosten €2,75 per pakje en worden bij de bestelling
direct afgerekend. Uiterlijk maandag 7 maart kunnen de enveloppen met daarin het
geld en de bestellijst weer worden ingeleverd bij de leerkracht of juf Norella. Let op het
geld in de envelop moet overeenkomen met het aantal bestelde pakjes.



Als u liever het geld aan ons overmaakt dan mag dit ook, stuurt u dan een berichtje naar Norella:
N.jalal@maranathaschool.nl
Op maandag 14 ontvangen alle leerlingen de bestelde stroopwafels. Deze zullen aan het einde van de schooldag
worden uitgedeeld of worden opgehaald. Verdere info hierover ontvangt u later.

Wij wensen alle leerlingen heel veel succes met de verkoop van de stroopwafels en zien de ingevulde bestellijsten
graag tegemoet.

Jarige deze week

18 februari:
Sanne (BB-6)

10 jaar

20 februari:
Juf Esther

OB-3

22 februari:
Stijn (OB-4)

8 jaar

17 februari:
Danique (BB-5)

9 jaar

23 februari:
Charlene (KB-A)

6 jaar

23 februari:
Juf Amber

BB-6

25 februari:
Maud (BB-8)

12 jaar

Wasouders
Komende periode:

Graag de was op vrijdagochtend ophalen in de patio. Op maandagochtend kunt u de tas hier weer inleveren.
Alvast bedankt! Onderling wisselen kan uiteraard, als de was maar opgehaald wordt.

● 25 februari: Linda Rietveld ● 18 maart:Tenille Bannatyne

● 11 maart: Rowena, Mirjam van der Linden ● 25 maart: Michelle Aij

Gevonden voorwerpen
De bak met gevonden voorwerpen is weer geleegd
en staat komende week bij in de hal de entree van de
onderbouw.  U kunt dan iedere ochtend om 08.30 uur
en s middags om 14.30 kijken of u iets van uw zoon of
dochter tussen ligt. Ziet u op de foto al iets wat u
herkent dan kunt u een berichtje sturen naar Norella
n.jalal@maranathaschool.nl
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