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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,

De eerste week na de meivakantie zit er alweer op. Op
maandagochtend was het voor veel kinderen weer

even wennen aan het dagelijkse ritme. Gelukkig was
iedereen blij elkaar weer te zien en hebben alle

groepen weer een fijne week gehad. Met als
hoogtepunt het reisbureau! Bedankt voor de

overweldigende opkomst, de kinderen hebben
genoten en waren er uitgelaten van. Hopelijk komen
er nog veel meer momenten waar deze ontmoeting

mogelijk is.

Ook volgende week staat weer een leuke activiteit op
het programma. De groepen 3 tot en met 8 hebben op
woensdag, donderdag en vrijdag hun sportdag. Van

de oudere kinderen heb ik enthousiaste verhalen
gehoord over de clinics en color run. In de MaraRaad
is zelfs geopperd dit weer eens te organiseren, omdat

de kinderen zoveel plezier hadden gehad. En toen
bleek de color run weer op de planning te staan voor

de sportdagen. Het belooft een kleurrijk feest te
worden.

En dan nog een belangrijke oproep. Aan het einde van
het schooljaar verloopt het termijn van één van de

ouders in de medezeggenschapsraad (MR). Verderop
in de MaraNieuwtjes is meer informatie te lezen over

de vacature.

Met vriendelijke groet,
Nicole Eykelenboom,

directeur

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

SCHOOLJAAR 2021-2022
Di 17 mei 2022
● NME excursie KB-À  - Avifauna
● Voorlichtingsavond VO BB-7
Wo 18 mei 2022
● Sportochtend BB-5 & BB-6 (11.30 finale)
● Kunstmenu OB-3 & OB-4
Do 19 mei 2022
● Sportochtend BB-7 & BB-8 (14.00 finale)
Vr 20 mei 2022
● Sportochtend OB-3 & OB-4 (11.30 finale)

Ma 23 mei t/m Wo 25 mei 2022
● Kamp groep 8

Di 24 mei 2022
● NME excursie KB-B - Avifauna
Do 26 mei 2022
● Hemelvaartsdag (vrije dag)
Vr 20 mei 2022
● Vrije dag (alle leerlingen vrij)
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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).

Oproep voor vacature oudervertegenwoordiging in de MR
Wij zijn op zoek naar een ouder die als oudergeleding wil deelnemen aan de
Medezeggenschapsraad (MR). Aan het einde van het schooljaar komt er een vacature vrij.

Wat doet de MR?
De MR heeft advies- en/of instemmingsrecht met betrekking tot het beleid op school. Zo komen
zaken aan de orde als schoolplan, vakanties, klachten, veilige schoolroutes, sollicitatieprocedure.
In de MR hebben 3 teamleden en 3 vertegenwoordigers van de ouders zitting. De oudergeleding wordt via verkiezing
uit de ouders gekozen. De MR komt ongeveer 5 à 6 keer per jaar bijeen.

Heb jij zin om onze MR te versterken of wil je meer informatie? Neem dan contact op met
Carla Takken - c.takken@maranathaschool.nl

Wit t-shirt voor Color Run meenemen !! - herhaling
Wij hebben helaas nog niet van alle leerlingen een wit t-shirt ontvangen. Wilt u er aub voor zorgen dat uw zoon of
dochter deze week een wit t-shirt voorzien van naam inlevert bij de leerkracht.
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!.

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 en kleding advies.
Alle hulpouders hebben inmiddels een mail ontvangen met uitleg over de dag en verdere info.

De sportdag voor de groepen 7 en 8 op donderdag is aangepast. Tijdens de sportdag lopen de kinderen een color
run. Deze zou aan het einde van de ochtend plaatsvinden, maar dit wordt verplaatst naar de middag. De stichting
die namens de drie scholen en Polderpret het gebouw beheert, heeft aangegeven het onwenselijk te vinden om
kinderen die onder de verf en poeder zitten de school binnen te laten gaan.

Mocht u het leuk vinden het laatste deel van de run als toeschouwer bij te wonen, bent u van harte welkom! Daarbij
het verzoek niet het schoolplein op te gaan. Houd er rekening mee dat de kinderen ‘vies’ thuiskomen.

Op woensdag en vrijdag bent u welkom vanaf 11.30 uur voor de finale van de Color Run en op donderdag om 14.00
uur.



** Informatie voor de kinderen die na de sportdag naar de BSO gaan.
Dit zijn op woensdag kinderen uit groep 5 en 6, op donderdag uit groep 7 en 8 en op vrijdag uit groep 3 en 4.
We hebben afgesproken dat deze kinderen schone kleding (eventueel ook andere schoenen) en een vuilniszak
meenemen. De medewerkers van BSO helpen de kinderen om de gekleurde kleding in de zak te stoppen en zichzelf
zo schoon mogelijk te maken.

Jarige deze week

16 mei:
Anne (KB-B)

4 jaar

17 mei:
Lilou (KB-B)

5 jaar

18 mei:
Juf Nicole

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.

● 20 mei: Danielle Vork ● 3 juni: Kim Lindeman

● 25 mei: Charlotte Heinz ● 10 juni: Marleen Verheul

Het reisbureau op de Maranathaschool
Vanmiddag was het dan eindelijk zover: het reisbureau ging open!
Na nog een hectische voorbereiding, zaten de leerlingen wat nerveus achter de
tafels. Zouden er we klanten komen??

En ze kwamen met grote getalen. De belangstelling was overweldigend en het
liep storm in de diverse lokalen van het reisbureau. De gasten kregen advies
over reizen naar Japan, Spanje, Peru, Ijsland, Australië, Marokko en de
Verenigde Staten. En ze konden zelfs al inschrijven voor een reisje deze zomer.
Er werd dan ook veelvuldig geboekt.

Het was een geslaagde middag, waarvan de kinderen, de leerkrachten en ook
de ouders genoten hebben. Bedankt voor jullie komst naar ons reisbureau en
graag tot ziens bij een volgende gelegenheid.



Nieuw wegdek op de brug
In week 21 wordt er door de firma Rowey een nieuw dek op de brug aangebracht (De leuningen zijn al geschilderd).
De werkzaamheden zullen ongeveer 3 dagen duren. Het aanbrengen van de nieuwe bovenlaag gebeurt in 2 delen
zodat de brug wel beschikbaar blijft voor de ouders en kinderen. Het is wel fijn als de zijhekjes in deze week wat
vaker gebruikt worden door de kinderen en ouders.

NIEUWS VAN BUITEN
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