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In deze Nieuwsbrief
Nieuws over de laatste schoolweken en het zomerfeest. Verder wat kort nieuws en de vaste rubrieken.

Veel leesplezier!

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,

De weken vliegen voorbij tegen het einde van het
schooljaar. Maandag was de laatste MaraRaad voor

de zomervakantie. In deze vergadering hebben we het
leerlingtevredenheidonderzoek besproken en de

vragen verder verdiept. Dit was erg waardevol en met
de uitspraken van de kinderen kunnen we zeker weer

aan de slag. Ook zijn zij begonnen met het
organiseren van de Mara got Talent-middag. Er zijn

posters en inschrijflijsten in de klas opgehangen,
volgende week zijn de voorrondes in de klas en
donderdagmiddag barst de talentenshow los!

Deze week zijn bijna alle cito-toetsen afgerond. De
resultaten zijn zichtbaar in het ouderportaal van

Parnassys. Volgende week vrijdag krijgen de kinderen
hun portfolio mee naar huis. De week erna staan de

slotgesprekken op aanvraag op de agenda. Hierover
komt via de leerkrachten op Parro een bericht. Dit
gesprek is facultatief. De leerkrachten zullen een
aantal ouders uitnodigen om de laatste dingen te

bespreken, maar ook als jullie vragen hebben of een
onderwerp om te bespreken, kunnen jullie een

gesprek aanvragen.

En dan twee belangrijke data voor komende week:
● Woensdag 22 juni is een studiedag. Met het

team zullen we dit schooljaar evalueren en ons
vooral richten op het nieuwe schooljaar. De

kinderen zijn deze hele dag vrij.
● Vrijdag 24 juni is vanaf 17:00 uur het

zomerfeest op het schoolplein. Daarbij is
iedereen van harte welkom!

Daarnaast een oproep voor hulp:
wie heeft een vrachtwagen of grote aanhangwagen
tot zijn beschikking en wil ons helpen? Volgend jaar

hebben we meer leerlingen in de bovenbouw en
daarmee komen we meubilair tekort. Er is een

oplossing gevonden bij een collega-school! Het gaat
om het ophalen van 10 tafels en 10 stoelen in de week
van 4 tot 8 juli in Rijnsaterwoude en het brengen naar

onze school. Ik ontvang graag een berichtje.

Een heerlijk zonnig, zomers weekend gewenst!

Met vriendelijke groet,
Nicole Eykelenboom,

directeur
Te bereiken via: info@maranathaschool.nl,

n.eykelenboom@maranathaschool.nl of via Parro.

SCHOOLJAAR 2021-2022
Wo 22  juni 2022
● Studiedag (alle leerlingen vrij)

Do 23 juni 2022
● Mara got talent (open podium)

Vr 24 juni 2022
● Portfolio mee (gr 1 t/m 7)
● Zomerfeest vanaf 17.00 uur

Ma 27  juni 2022
● Slotgesprek op aanvraag (gr 1 t/m 7)

Wo 29 juni 2022
● Slotgesprek op aanvraag (gr 1 t/m 7)

Do 30 juni 2022
● Maranathaschool draait door middag
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Trefwoord
Thema: Vreemdeling Inhoud: Over een thuis zoeken als je je huis verlaat; over aanpassen of jezelf blijven in een
vreemde omgeving.
BIJBELVERHALEN
● KB: Naar een nieuw, vreemd land (Daniël 1); Daniël zegt nee tegen anders eten (Daniël 1, 8–21)
● OB: Ik blijf Daniël (Daniël 1, 1–7); Dit eten wij niet (Daniël 1, 8–21).
● BB: Je blijft wie je bent (Daniël 1, 1–7); Groente eten (Daniël 1, 8–21).

Zomerfeest Maranatha - vrijdag 24 juni
Volgende week vrijdag toveren we het schoolplein om in ëén groot zomerspektakel
waar voor iedereen iets te doen is. Dus trek allemaal je slippers aan  en kom voor een
gezellige middag/avond naar de Maranathaschool.
Op het horecaplein kunt u een hapje en een drankje doen en op veler verzoek is ook
het beautyplein weer aanwezig waar je je haren kunt laten invlechten, extensions kunt
zetten of een super coole tattoo kunt laten plakken. Daarnaast kun je nog eendjes
vangen, brandjes blussen, foto’s maken, koppen gooien en je surf moves oefenen op een surfsimulator en nog veel
meer spellen.  Bij de de enveloppen lijn en tijdens het Rad van Avontuur zijn er weer mooie prijzen te winnen.
Spellen en Horeca kaarten zijn bij de kassa te koop. Lootjes voor het Rad van Avontuur kunt u gedurende het feest
bij verschillende verkooppunten kopen. Deze kunnen alleen contant afgerekend worden.
Het feest begint om 17.00 uur en eindigt omstreeks 19.30 uur.

Sponsor prijzen zomerfeest
Voor ons zomerfeest zijn wij opzoek naar sponsorprijzen voor de enveloppen lijn en het rad van avontuur. Dit kan
heel variëren van een prijsje voor de grabbelbak tot een leuke prijs voor het rad van avontuur. Heeft u of uw
werkgever leuke give aways dan zijn wij hier heel blij. Hoe meer prijzen hoe groter de kans dat u iets wint. Prijzen
mag u inleveren bij de leerkracht of bij Norella.

Heel Maranatha bakt
Voor ons zomerfeest op vrijdag 24 juni zijn wij op zoek naar ouders die thuis iets voor ons willen bakken. Vanaf
maandag 20 juni staan er in de patio  pakken met pannenkoekenmix klaar welke u vrijdag gebakken en al bij ons
mag inleveren. Daarnaast zoeken wij ook nog ouders die iets lekker voor bij de ko�e willen maken. Denk aan
koekjes, cupcake’s, taart of cake. Graag doorgeven aan Norella

Nieuws van de MR
Lizzy van der Hoorn zal aan het eind van dit schooljaar de MR verlaten. Zij is vele jaren een waardevol lid geweest.
Met altijd een kritische blik en een positieve inbreng. We bedanken haar hier heel erg voor!
In Esther van Koert hebben we een nieuw MR-lid gevonden. We zijn blij dat zij de MR wil komen versterken en wensen
haar dan ook veel plezier toe.

Ze stelt zich even voor:
Ik ben Esther van Koert en het lijkt mij heel leuk en leerzaam om mee te mogen denken over het beleid op school. Ik
vind het prettig om betrokken te zijn bij school. Daarnaast vind ik het belangrijk dat ouders een stem hebben en de
mogelijkheid krijgen om mee te denken, daar wil ik heel graag gebruik van maken. Ik ben heel enthousiast en positief
gestemd over de Maranatha en hoop dat ook af te stralen op anderen.



Jarige deze week

19 juni:
Rivka (BB-6)

10 jaar

19 juni:
Damian (BB-7)

12 jaar

19 juni:
Amélie (KB-B)

5 jaar

24 juni:
Kas (BB-7)

11 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.

● 24 juni: Gerda v/d Pijl ● 1 juli: Umaporn vd Hoeven

Laatste workshops van dit schooljaar
Voor de laatste keer konden de kinderen een keuze maken uit de volgende
workshops:

- het megagrote parkspel
- scratch voor beginners
- kracht van kruiden
- praten met ondersteuning
- domino
-

Vandaag hebben we de eerste ronde gedaan. Vraag uw kinderen er even naar!

Oproep Domino stenen
Voor onze workshop domino zijn we opzoek naar heel veel domino stenen.
Heeft u thuis nog iets liggen wat u zelf niet gebruikt dan nemen we het graag
over :-) Inleveren mag bij de leerkracht


