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In deze Nieuwsbrief
Nieuws over de gebeurtenissen deze week, een vooruitblik op de laatste week en de studiedagen in schooljaar

2022-2023. Verder wat kort nieuws en de vaste rubrieken. Veel leesplezier!

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,

Gisteren was voor veel kinderen een spannende
middag, de Maranatha-draait-door-middag! Alle
kinderen hebben kennisgemaakt met hun nieuwe
leerkracht en hebben een kijkje genomen in hun
nieuwe lokaal. Vandaag heb ik van veel kinderen

enthousiaste verhalen gehoord. Eerst een
welverdiende zomervakantie, maar daarna zijn de
kinderen helemaal klaar voor een nieuw schooljaar.

Door de slechte weersvoorspelling met regen, wind
en een gevoelstemperatuur van 15 graden is helaas
besloten vandaag niet te zwemmen in de Aarweide.
Begrijpelijk een teleurstelling voor de kinderen, want

zij hadden zich erop verheugd. Als vervangend
programma konden de kinderen kiezen uit

knutselen/tekenen, film kijken, spel op het veld of naar
speeltuin De Zudde. Daardoor is het toch een leuke

middag geworden!

De laatste week voor de zomervakantie breekt aan.
Groep 8 neemt afscheid van de basisschool en heeft
verschillende activiteiten op het programma staan,
met als hoogtepunt de uitvoering van de musical. In

de andere groepen zal het afronden van het jaar met
elkaar centraal staan. Op vrijdag 8 juli tellen we

gezamenlijk met de andere scholen af tot de
zomervakantie. Dit gebeurt rond 11:55 op het

schoolplein, ook ouders zijn welkom voor het aftellen.
Om 12:00 zijn alle kinderen vrij.

En dan als laatste een vooruitblik op de studiedagen
in schooljaar 2022-2023. Op de volgende dagen

werken wij aan schoolontwikkeling en teamscholing in
het belang van het onderwijs. De kinderen zijn deze

dagen vrij: maandag 31 oktober 2022, dinsdag 6
december 2022 om 12:00 uur vrij, vrijdag 9 februari
2023, maandag 13 februari 2023, donderdag 6 april

2023 en woensdag 21 juni 2023.

Met vriendelijke groet,
Nicole Eykelenboom,

directeur
Te bereiken via: info@maranathaschool.nl,

n.eykelenboom@maranathaschool.nl of via Parro.

SCHOOLJAAR 2021-2022
Di 5  juli 2022
● Musical uitvoering voor leerlingen en oud

leerlingen (12.45 - 14.30 u)
● Musical uitvoering voor ouders & genodigden incl.

afscheidsavond- 19.00 uur
Wo 6 juli 2022
● Groep 8 springt de school uit - 11.45 uur

Do 7 juli 2022
● Slotuitje groep 8
● Laatste schooldag kleuters

Vr 8 juli 2022
● Laatste schooldag groep 3 t/m 7
● Gezamenlijk a�ellen 11.55 uur
● 12.00 uur start Vakantie !!
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Zomervakantie
Ma 11 juli 2022 t/m Vr 19 augustus 2022

SCHOOLJAAR 2022-2023
Start op maandag 22 augustus 2022

Trefwoord
Thema: Liever een lied Inhoud: Klanken en woorden om de dag te genieten, te eren, te gedenken, of gewoon door
te komen.
BIJBELVERHALEN
● KB: Psalm 8 ‘Wat is alles mooi, God!’ (Psalm 8); Psalm 122 ‘Ga je mee naar de stad van vrede?’ (Psalm 122).
● OB: De opa van Levi (1) (Psalm 122) De opa van Levi (2) (Psalm 8).
● BB: Het boekje (Psalm 122); Groot en klein (Psalm 8).

Schoolfotograaf
Op dinsdag 30 augustus komt de schoolfotograaf bij ons op bezoek om
alle leerlingen te fotograferen. Broertjes & zusjes die als “compleet gezin”
bij ons op school aanwezig zijn zullen onder schooltijd samen
gefotografeerd worden. Broertjes en zusjes die niet samen op school zitten
kunnen vanaf 14.30 tot uiterlijk 15.00 uur samen op de foto. U kunt zich
hiervoor inschrijven en ontvangt dan in de eerste week na de
zomervakantie een bericht met de aanvangstijd.
Inschrijven kan via Norella n.jalal@maranathaschool.nl

Gevonden voorwerpen
De bak met gevonden voorwerpen is weer geleegd en staat vanaf
maandag bij de ingang van de kleuter/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

Jarige deze week

04 juli:
Fenna (OB-3)

7 jaar

05 juli:
Esmee (KB-B)

6 jaar

06 juli:
Dilano (OB-4)

9 jaar

06 juli:
Jonah (KB-B)

5 jaar

08 juli:
Sam (BB-8)

12 jaar
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