
MaraNieuwtjes
Wekelijkse nieuwsbrief van de Maranathaschool

EMAIL info@maranathaschool.nl

TEL. 0172-520055

WEBSITE www.maranathaschool.nl

FACEBOOK Maranathaschool Nieuwkoop

TWITTER @maranathaschool

In deze Nieuwsbrief
Nieuws van de directie over de corona-maatregelen, de komende persconferentie en natuurlijk over

sinterklaas. Verder wat kort nieuws en de vaste rubrieken. Veel leesplezier!

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,

Tot op heden heeft de Maranthaschool de dans van
het coronavirus kunnen ontspringen, maar afgelopen
week is het aantal besmettingen op school opgelopen.
In groep 5 waren meerdere besmettingen, waardoor

de groep vanaf dinsdag in quarantaine moest. Na
negatieve testuitslagen konden veel kinderen sinds

gisteren alweer naar school. Sterkte voor iedereen die
nog thuis wacht op een uitslag of in quarantaine zit!

Tip van andere ouders: vraag voor de kinderen
(alvast) een DigiD aan. Dit duurt enkele werkdagen.
De telefoonlijnen van de GGD voor een testafspraak

of -uitslag zijn overbezet. Met een DigiD kun je zelf een
locatie en tijdstip uitkiezen voor een test en de uitslag

komt via de e-mail en een beveiligde website veel
sneller binnen.

Afgelopen dinsdag kwamen nieuwe protocollen, voor
ons betekende dit weinig verandering. Op de

basisregel geen ouders en externen in de school
maken wij enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld voor

externen die voor het onderwijs van belang zijn, zoals
een logopedist. Sinterklaas en enkele pieten zijn ook
welkom. En ook voor rondleidingen van kinderen, die

bijna 4 jaar zijn, overblijfouders, hulpouders bij
kerstversiering of bibliotheek-ouders geldt deze

uitzondering. We vragen iedereen een mondkapje te
dragen en alleen zonder klachten naar school te
komen. Zelfs de allerjongste kinderen, die net op

school zijn, lopen dapper zelfstandig naar binnen. En
voor iedereen die het nog spannend vindt, staat er

altijd iemand bij het hek om te helpen.

Verder is de 1,5 meter afstand geen advies meer,
maar een verplichting. Om drukte op het schoolplein
te beperken, willen we verzoeken om alleen het plein

op te komen als dat nodig is. Wij gaan geen
leeftijdsgroepen of looproutes aangeven, omdat wij

ook zien dat het eigenlijk best goed gaat. Bij het
zwaaien voor het raam is alertheid op de 1,5 meter nu

dus wel weer nodig. De verantwoordelijkheid
daarvoor leggen we bij alle ouders zelf neer en wij

gaan dit dan ook niet controleren.

We hebben besloten de workshops op vrijdagmiddag
af te lassen de komende periode. De kinderen gaan
dan met vier groepen door elkaar en dat lijkt ons op

dit moment niet verstandig. Zodra het weer kan,
worden de workshops uiteraard weer opgepakt.

Op school waren de kinderen vandaag in de ban van
een heel ander onderwerp. Zij hadden hun schoen

gezet en deze waren gevuld! Het was voor de meeste
kinderen wel even zoeken, schoenen op de kast,

verstopt in de klas of in een zak aan het plafond. Ook
was rommelpiet langs geweest en het was een

behoorlijke puinhoop in de groepen. Van de week hing
al ineens een waslijn in het speellokaal, maar vandaag

stond er ook een tentje. Misschien heeft piet wel bij
ons op school geslapen! Groep 7 en 8 hebben

kruidnoten gebakken vandaag, waardoor het heerlijk
rook in de school. Gaaf om te zien hoe de bovenbouw
dit met elkaar organiseert. Er werden leiders van de

voorbereiding aangesteld na een democratisch
proces en aan de hand van checklists werd het lokaal
in orde gemaakt. De leider van de oven zorgde (onder
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toezicht) ervoor dat alle kruidnoten heerlijk
afgebakken werden. Het is de kinderen goed gelukt,

maar waarschijnlijk was het al opgegeten voordat ze
thuis kwamen en hebben jullie er niets van gezien.

En nu is het afwachten wat in de persconferentie
wordt gezegd vanavond, ik houd jullie op de hoogte!

Met vriendelijke groet,
Nicole Eykelenboom,

directeur

SCHOOLJAAR 2021-2022
Ma t/m vrijdag
● Sint baksel OB - in eigen klas zonder ouderhulp

Vr 3 december 2021
● Sinterklaasviering alle groepen

Ma 6 december
● Kerstbomen optuigen met hulpouders.

Trefwoord
Thema: ZIE JE HET? Inhoud: Over tekenen zien en begrijpen van wat nog niet is. Over oog hebben voor de signalen
van een toekomst van vrede en rechtvaardigheid.
BIJBELVERHALEN
● KB: Jesaja heeft ruzie met zijn tuin (Jesaja 5); Een teken van God (Jesaja 7:10-17).
● OB: Jesaja ziet het donker in (Jesaja 5); Jesaja ziet een lichtpuntje (Jesaja 7, 10-17).
● BB: Het wijngaard lied (Jesaja 5); Goed opletten (Jesaja 7, 10-17).

Ventilatie - warme kleding
Voor een optimale ventilatie in school zullen wij meerdere keren per dag de ramen openzetten. Het is voor de
leerlingen fijn om laagjes te dragen.

Sinterklaasviering
Op vrijdag 3 december vieren wij de verjaardag van Sinterklaas. Er is dit jaar geen
gezamenlijke aankomst op het plein. De aankomst van Sint zal in de speelzaal plaatsvinden
(zonder ouders). Uiteraard komt de Sint samen met de Pieten nog een bezoekje brengen in de
klas en ontvangen de leerlingen van de kleuter en onderbouw een kado van Sint incl.
voorverpakte kruidnootjes. Op dit moment heerst er Pietengriep bij de pieten. Om die reden
staat er sinds vandaag ook een tentje in de speelzaal waar een piet in slaapt zodat hij in ieder
geval bij de viering aanwezig kan zijn. U heeft het verhaal over het tentje en de waslijn in de
speelzaal vast al gehoord.
De bovenbouwleerlingen hebben inmiddels allemaal een lootje getrokken en zullen vrijdag in de klas een gezellige
sinterklaas viering vieren.

Jarigen deze en volgende week

28 november:
Tibbe (BB-7)

10 jaar

28 november:
Ruben (OB-4)

8 jaar

29 november:
Xavi (BB-6)

10 jaar

1 december:
Minq (BB-7)

10 jaar

3 december:
Maarten (BB-5)

9 jaar
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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.

● 3 december: Bettina Bakker ● 17 december: Miranda van Dam

● 10 december: Corrie Zimmerman ● 24 december: Marjoleine Stigter
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