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In deze Nieuwsbrief
Nieuws van de directie over de maatregelen rondom het coronavirus en sollicitaties voor leiderschapsrollen.

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

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,

In het nieuws was afgelopen week aandacht voor de
oplopende corona-besmettingen en het hoge aantal
klassen in quarantaine. Op dit moment moet een hele

klas naar huis wanneer er minstens drie leerlingen
positief zijn getest op het coronavirus. Het OMT heeft

deze regels onder de loep genomen en binnenkort
volgt een uitspraak over het versoepelen. De regels en
maatregelen veranderen in een hoog tempo. Bij twijfel

kunt u altijd contact bellen naar school of mij een
berichtje sturen. Ook op de Maranathaschool volgen

enkele kinderen op dit moment noodgedwongen
thuisonderwijs. We hopen hen natuurlijk snel weer te
zien op school! Gelukkig is het overgrote deel van de

leerlingen op school en hoefden we geen klassen naar
huis te sturen door quarantaine of het lerarentekort.
Het blijft iedere week spannend en het is ook gissen
waarom op onze school relatief weinig besmettingen

zijn. Wellicht door het goede ventilatiesysteem, het
luchten van de klassen of pro-actieve ouders in het

thuishouden (en testen) op het moment dat kinderen
klachten hebben. Laten we in ieder geval heel hard

duimen dat dit zo mag blijven!

Vanuit het Leader-in-Me concept hebben alle
kinderen op school een eigen taak met bijbehorende

verantwoordelijkheid in de klas. Aan het begin van het
jaar zijn in de klassen de verschillende

leiderschapsrollen in de klas vastgesteld en de
kinderen wisselen regelmatig van rol. Eén van de

leiderschapsrollen is bijvoorbeeld de leider van licht.
Deze leerling zet het licht uit als er een filmpje wordt

gekeken, maar ook als de klas gaat buiten spelen,
maar zorgt ook dat het licht op de juiste momenten

weer aan staat. Zo zijn er heel veel rollen in de klas te
verdelen onder de leerlingen. De kinderen kunnen er

thuis vast nog veel meer over vertellen!

Ook in de school zijn leiderschapsrollen. Door
verschillende omstandigheden waren de sollicitaties

voor de leiderschapsrollen in de school later dan
gebruikelijk. Inmiddels zijn (bijna) alle kinderen, die

voor de kerstvakantie door middel van een formulier
gesolliciteerd hadden voor een bepaalde rol, op

gesprek geweest. Er is een nieuwe Deur Chef gekozen,
er zijn Kracht Luitenanten aangesteld, Karren

Korporaals geselecteerd, BOUW Tutoren ingewerkt en
Portfolio Masters aangenomen. Maandag beginnen de

kinderen in deze nieuwe rol, die zij tot de
zomervakantie zullen vervullen. Aanstaande maandag

is ook de volgende vergadering met de MaraRaad.

Een fijn weekend!

Met vriendelijke groet,
Nicole Eykelenboom,

directeur

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

MaraNieuwtjes jr.17  nr.17 pagina 1 14 januari 2022

http://www.maranathaschool.nl
https://www.facebook.com/maranathaschool
mailto:info@maranathaschool.nl
mailto:n.eykelenboom@maranathaschool.nl


SCHOOLJAAR 2021-2022
Ma 24 januari 2022
● Mararaad vergadering

Di 1 februari 2022
● NME excursie BB-7 (onder voorbehoud persco)

Vr 11 februari 2022 & Ma 14 februari 2022
● Studiedag (alle leerlingen vrij)

Trefwoord
Thema: Groeien Inhoud: Over groeien in kennis, in mogelijkheden, in ambities en dromen, over groeien als mens.
Over wat groei doet met mens en wereld, over grenzen aan de groei.
BIJBELVERHALEN
● KB: Jezus geneest een man die niet kan praten (Matteüs 9, 32-34); Een kind in het midden (Lucas 9, 46-48).
● OB: Mensen of regels? (Marcus 3, 1 – 6); Een visser vertelt (Lucas 5, 1–11).
● BB: Iets goeds doen op de rustdag (Marcus 3, 1 – 6); Hoe het is begonnen (Lucas 5, 1–11)

Jarig deze week

25 januari:
Manouk (BB-7)

12 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.

● 28 januari: Marjoleine Stigter ● 10 februari: Michelle Aij

● 4 februari: Esther van Koert ● 18 februari: Jozina van Schaik


