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In deze Nieuwsbrief
Nieuws van de directie over de regels rondom het coronavirus, zelftesten, driehoeksgesprekken en een spel.

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

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,

Deze week heb ik niet meer iedere besmetting via een
Parro-bericht gemeld. Indien in korte tijd meerdere

besmettingen in één groep bekend worden, zal ik nog
wel een algemeen bericht sturen om de gezondheid

van uw kind extra goed in de gaten te houden.

De regels blijven ongewijzigd ten opzichte van vorige
week: kinderen met een positieve (zelf)test blijven
thuis en volgen de quarantaineregels van de GGD.

Kinderen met klachten passend bij het coronavirus
doen thuis een zelftest. Met een positieve uitslag
maken zij een testafspraak bij de GGD en nemen

contact op met school. Bij een negatieve testuitslag
mag een leerling naar school. Kinderen die in

aanraking zijn geweest met een nauw contact dat
besmet blijkt te zijn, doen een zelftest. Bij een

negatieve uitslag, mogen zij naar school komen. Dit
geldt ook voor contact met positief geteste

huisgenoten, maar dan moeten de kinderen ook
klachtenvrij zijn. Met klachten blijven ze thuis.

Iedere maandag worden in de groepen 6 tot en met 8
twee zelftesten per leerling uitgedeeld. Dit is volgens
het protocol van de PO-raad en deze testen worden
dan ook vanuit de overheid bekostigd. Met hierboven

beschreven regels vragen we eigenlijk ook van de
leerlingen in groep 1 tot en met 5 regelmatig een

zelftest te gebruiken. Van steeds meer ouders krijg ik
(terecht naar mijn mening) de vraag of de zelftesten
ook in de andere groepen kunnen worden uitgedeeld.

Helaas is dit niet zo simpel als het lijkt. We hebben te
maken met het protocollen, geregistreerde

leerlingaantallen, logistieke leveringen, financiële
afspraken, etc. Er lopen verschillende gesprekken om
hier verandering in te brengen, ik ben ermee bezig.

Voor nu kan ik toezeggen dat alle leerlingen
maandag twee zelftesten mee naar huis krijgen. Dit

is nu eenmalig toegezegd vanuit de leverancier. Mocht
u hier geen prijs op stellen of gaat u de testen niet
gebruiken, wilt u mij dan een Parro-bericht sturen?
Mocht het aanscha�en van de zelftesten een grote

aanslag zijn op het gezinsbudget, kunt u mij ook een
bericht sturen. Dan ga ik ervoor zorgen dat uw kind
ook iedere week twee testen mee naar huis krijgt.

Maandag krijgen de kinderen in de bovenbouw een
spel mee naar huis, als cadeautje van de Gemeente
Nieuwkoop. Voor meer informatie klik op deze link:

Spel voor Nieuwkoopse scholieren - Nieuwkoops

Afgelopen dagen was ik niet op school, helaas had
ook ik een positieve zelftest en daarna positieve

uitslag bij de GGD. Gelukkig weinig tot geen klachten.
Als dat zo blijft, ben ik er woensdag weer. Ondertussen

werk ik gewoon thuis ben ik bereikbaar via
onderstaande e-mailadressen of Parro.

Met vriendelijke groet,
Nicole Eykelenboom,

directeur

Te bereiken via: info@maranathaschool.nl,
n.eykelenboom@maranathaschool.nl of via Parro.
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SCHOOLJAAR 2021-2022
Vr 11 februari 2022
● Studiedag (alle leerlingen vrij)

Ma 14 februari 2022
● Studiedag (alle leerlingen vrij)

Wo 16 februari 2022
● Portfolio mee (gr 1-8)

Do 17 februari 2022
● Driehoeksgesprekken gr 1-8 (middag & avond)
Vr 18 februari 2022
● Start stroopwafelactie (alle leerlingen)

Wo 23 februari 2022
● Driehoeksgesprekken gr 1-8 (middag & avond)

Vr 25 februari 2022
● 12.00 uur start Voorjaarsvakantie

Gr 5-8 s middags vrij

Voorjaarsvakantie
Ma 28 februari 2022 t/m vr 4 maart 2022

Trefwoord
Thema: BEWONDEREN Inhoud: Over wat bewondering oproept en ons vermogen tot verwondering. Over wat
bewondering van mensen kan betekenen. Over het wonder van het kleine en kwetsbare.
BIJBELVERHALEN
● KB: De commandant bewondert Jezus (Matteüs 8, 5-13); Geeft Joël alles weg? (Matteüs 19, 16-22).
● OB: Joas de Rijke (Lucas 18, 18-25); Een goed mens (Lucas 7, 1-10).
● BB: Veel te moeilijk (Lucas 18, 18-25); Zorgen om de slaaf van een Romeinse o�cier (Lucas 7, 1-10).

Aanmelden broertjes en of zusjes
Wij willen u vragen om eventuele broertjes en/of zusjes die binnenkort of volgend schooljaar naar school gaan
komen aan te melden vóór 1 april. Vanaf deze datum beginnen wij met het maken van de groepsindelingen voor het
schooljaar 2022-2023. Het is fijn als wij dan een beeld hebben van het aantal kinderen dat in zal stromen.
Aanmelden kan via onderstaande link of via een aanmeldformulier verkrijgbaar bij Nicole of Norella
Aanmeldformulier Maranathaschool

Leiderschapsrollen
Deze week stellen wij u graag voor aan:

De Milieuraad bestaande uit Esmee A, Max, Ninthe, Joëlle, Aryam en
Esmee V. zijn binnen de school verantwoordelijk voor het afval. Zij zorgen er
voor dat het PMD en GFT wordt opgehaald en kijken dan ook of alle klassen
het afval goed scheiden. Later dit jaar gaan zij ook nog een keer rondom de
school afval prikken en zo zorgen zij er samen voor dat de school afval vrij
is.

De Kracht luitenanten zijn Ruben, Aron, Jesse, Mart, Famke, Luuk, Minq,
Esmee, Aryam, Steijn, Bram en Gijs. Zij zullen regelmatig hun spierballen
gebruiken om de ju�en en meesters te helpen met het halen en brengen (of
sjouwen) van materialen/meubilair in en rondom de school.

https://www.maranathaschool.nl/formulier/10689/Aanmeldformulier-Maranathaschool


Jarige deze week

5 februari:
Noëlle (BB-8)

12 jaar

7 februari:
Sofie (KB-B)

5 jaar

9 februari:
Charlotte (BB-6)

10 jaar

10 februari:
Levi (BB-7)

11 jaar

10 februari:
Bram (BB-7)

11 jaar

11 februari:
Ninthe (BB-6)

9 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.

● 10 februari: Michelle Aij ● 25 februari: Linda Rietveld

● 18 februari: Jozina van Schaik ● 11 maart: Rowena, Mirjam van der Linden

Nieuws uit KB-A
De kleuters zijn gestart met het thema de noord-zuidpool. Er is al met veel enthousiasme aan gewerkt! Zo zijn er
onder andere eskimo’s geknutseld, speelgoed dieren bevroren en iglo gebouwd van suikerklontjes.

Nieuws uit groep 5
Met Blink Wereld zijn wij bezig met het thema Aardse extremen.
Deze week stond het onderwerp ‘aardbevingen’ centraal. We hebben geleerd hoe aardbevingen ontstaan en waar
ze vooral voorkomen en natuurlijk hoeveel schade ze kunnen veroorzaken.



Om het principe van aardbevingen duidelijk te maken, hebben we een proefje gedaan: de marsproef. Met de
marsproef doe je een aardbeving na, op de rand van 2 aardplaten. De mars is de ene aardplaat en de snicker de
andere. We laten ze met een flinke klap tegen elkaar botsen, alsof het een aardbeving is. Kijk dan wat er gebeurt!

Nieuws uit BB-7
Dinsdag zijn de leerlingen van groep 7 op excursie geweest naar Avifauna. Hier hebben ze van alles geleerd en
gezien over het Filipijnse regenwoud. Rivka en Frederique hebben een verslag van deze excursie gemaakt.

avifauna

Frederique en Rivka

We zijn met de klas naar Avifauna gegaan als excursie. We kregen verschillende opdrachten. En

hebben daar veel van geleerd. We moesten bijvoorbeeld gekleurde brillen dragen. In de kleuren zoals

rood en groen. Vervolgens moesten we een bordje zoeken. En daar stonden 3 teksten, in rood groen en

blauw. Die kleuren zaten door elkaar. Met de bril die je had. Kon je de tekst lezen. We hebben een

leuke excursie gehad.

Frederique en Rivka (groep 7)


