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In deze Nieuwsbrief
Nieuws over de laatste periode en de sportdagen. Verder wat kort nieuws en de vaste rubrieken.

Veel leesplezier!

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,

Opnieuw een korte schoolweek van vier dagen. In alle
groepen is hard gewerkt en was er ook ruimte voor
ontspanning. Gewoonte 7: houd de zaag scherp is
namelijk ook erg belangrijk. Vandaag hebben de
kleutergroepen hun sportdag in een oranje tintje

gehad. Dit was een succes. Na de meivakantie zijn de
andere groepen aan de beurt, vanuit de MaraRaad

kwamen al veel enthousiaste reacties op de invulling.

Na de vakantie beginnen we aan de laatste periode
tot aan de zomervakantie. Met name voor groep 8
een bijzondere tijd met de eindtoets, het kamp, de

musical en de afscheidsweek. We gaan er met elkaar
een mooie periode van maken.

Vandaag is de laatste dag om de
oudertevredenheidsvragenlijst in te vullen. We hebben
inmiddels 97 reacties ontvangen, daar zijn we heel erg

blij mee. Bedankt voor de moeite om dit in te vullen!
Vanavond om middernacht sluit de enquête. Als u de

vragenlijst nog wilt beantwoorden, is vanavond de
laatste mogelijkheid. Daarna gaan wij uiteraard aan

de slag met de resultaten.

Geniet van de vakantie en tot maandag 9 mei!

Met vriendelijke groet,
Nicole Eykelenboom,

directeur

Te bereiken via: info@maranathaschool.nl,
n.eykelenboom@maranathaschool.nl of via Parro.

SCHOOLJAAR 2021-2022
Meivakantie

Ma 25 april 2022 t/m vr 6 mei 2022

Do 12 mei 2022
● Route 8 toets groep 8

Vr 13 mei 2022
● Afsluiting reisworkshop gr 5 t/m 8 ouder welkom

van 14.00 uur

Di 17 mei 2022
● NME excursie KB-À
● Voorlichtingsavond VO BB-7
Wo 18 mei 2022
● Sportochtend BB-5 & BB-6
● Kunstmenu OB-3 & OB-4
Do 19 mei 2022
● Sportochtend BB-7 & BB-8
Vr 20 mei 2022

● Sportochtend OB-3 & OB-4
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Trefwoord
Thema: Weet je het zeker? Inhoud: Over twijfel en zekerheid; over de ruimte om vragen te stellen en de bereidheid te
zoeken.
BIJBELVERHALEN
● KB: De priester verzint een verhaal (Matteüs 28, 11–15); De Emmaüsgangers (Lucas 24, 13-25)
● OB: Op weg naar Emmaüs (Lucas 24, 13-35); De priesters verzinnen een verhaal (Matteüs 28, 11-15).
● BB: Snappen jullie het niet? (Lucas 24, 13-35); Nepnieuws (Matteüs 28, 11 – 15).

Vrijdag 13 mei gaat het reisbureau open!
Nog geen plannen voor de zomervakantie………?
Dan willen we op vrijdag 13 mei alle ouders van de groepen 5 t/m 8 uitnodigen om
een reis uit te komen zoeken in ons reisbureau. Er is keuze uit diverse soorten reizen
binnen een grote diversiteit aan landen.
Alle kinderen hebben heel hard gewerkt om de ideale reis voor u samen te stellen.
Dus kom uw keuze maken! U bent welkom vanaf 14.00 uur op de bovenverdieping van
de school.

Sportdag groep 3 t/m 8
Woensdag 18, donderdag 19 en vrijdag 20 mei is het zover, sportdag 2022. De sportdag is verdeeld over twee
verschillende onderdelen. Tijdens het eerste deel van de ochtend zijn er verschillende sportclinics. De leerlingen
worden ingedeeld bij 1 sportclinic.

Het tweede gedeelte van de sportdag is de color run. Alle leerlingen zullen tijdens de route langs stempelposten
komen waarbij zij stempels van verf op hun shirt gedrukt krijgen. Door zoveel mogelijk rondes te lopen zal je shirt
steeds meer kleur krijgen. De Color run zal ongeveer 45 minuten duren en wordt afgesloten met een douche van
verschillende kleuren poeder.

In de bijlage staat alle informatie over deze dag. Hulpouders die zich aan het begin van het jaar hebben aangemeld
ontvangen na de meivakantie een bericht met de vraag of zij deze dag beschikbaar zijn.

Belangrijk is wel dat alle kinderen in de eerste week na de meivakantie een wit t-shirt voorzien van naam
meenemen naar school. De leerkrachten zullen de shirts verzamelen en op de sportdag uitdelen.Zo voorkomen wij
dat er iemand op de dag zelf zonder wit shirt loop!.

Jarige deze week

22 april:
Stijn (KB-B)

6 jaar

4 mei:
Lou (KB-A)

6 jaar

11 mei:
Joëlle (OB-4)

8 jaar

13 mei:
Juf Anke

OB-3
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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.

● 13 mei: Cathrien Mater ● 25 mei: Charlotte Heinz

● 20 mei: Danielle Vork ● 3 juni: Jantine de Feij

Koningsspelen kleuterbouw

Wat was het gezellig vandaag op het grote sportveld. De kinderen hebben genoten. Hulpouders bedankt!
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