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In deze Nieuwsbrief
Nieuws van de directie over de. Verder wat kort nieuws en de vaste rubrieken. Veel leesplezier!

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,

Fijn om de kinderen afgelopen maandag weer te
mogen verwelkomen op school. Een nieuw jaar met
nieuwe kansen! We hopen dat de besmettingen en

maatregelen beperkt blijven, zodat we kunnen doen
wat we het allerliefste doen: fysiek onderwijs geven

aan de kinderen in de klas.

In het nieuwe protocol staan geen andere
corona-maatregelen dan voor de vakantie. Dit

betekent dat de volgende maatregelen blijven gelden:
leerlingen met klachten blijven thuis en (laten zich)
testen, kinderen komen zoveel mogelijk zelf naar

school en de leerlingen van groep 6 tot en met 8 en
het onderwijspersoneel draagt een mondkapje en
doet twee keer in de week een preventieve zelftest.

Daarnaast blijven de basisregels blijven gelden. Naar
aanleiding van de persconferentie vanavond worden

geen wijzigingen voor het primair onderwijs verwacht.
In de bijlage: de nieuwste versie van de beslisboom.

Afgelopen week zaten enkele kinderen in quarantaine
en ook in de komende periode zal het helaas

voorkomen dat kinderen thuis moeten blijven. Vanaf
de melding hebben we 24 uur de tijd om het

thuisonderwijs in orde te maken. Wij begrijpen vinden
het leuk te horen dat kinderen fanatiek met

schoolwerk aan de slag willen thuis en natuurlijk
begrijpen we ook dat het prettig is om structuur in de
dag te hebben. Helaas is het alleen niet haalbaar om

bij iedere ziekmelding of afwezige leerling door
quarantaine direct het thuisonderwijs in orde te

hebben. Dit gaat ten koste van de aandacht voor de

kinderen in de klas en leerkrachten kunnen hier niet
iedere ochtend vroeg of ‘s avonds laat mee bezig zijn.
Daarom zijn er afspraken gemaakt om zaken goed te

kunnen regelen en om het allemaal langer vol te
kunnen houden. Het thuisonderwijs gaat dus altijd in

op de tweede dag dat een kind thuis is.

Bij de kleutergroepen gebeurt het regelmatig dat een
leerling een 'ongelukje' heeft. Dat kan natuurlijk

gebeuren en is niet erg, maar op dit moment hebben
wij helaas niet veel reservekleding meer tot onze

beschikking. Daarom zijn we op zoek naar
onderbroeken, broeken (bij voorkeur gemakkelijke

kledingstukken zoals joggingbroeken of leggings) en
sokken. Heeft u dus thuis nog kleding in ongeveer
maat 110-116 die wij hiervoor mogen hebben? Dan

kunt u dit inleveren bij de kleuterleerkrachten. Graag
verzoeken we ouders om geleende kleding terug te

brengen naar school, zodat de voorraad op peil blijft.
Alvast bedankt!

En toen zat de eerste week na de kerstvakantie er
alweer op. Ik wens u een fijn weekend en tot

maandag!

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
Ma 17 januari 2022
● Mararaad vergadering (verplaatst naar 24/01)

Do 20 januari 2022
● Kunstmenu OB 3/4 (wordt later ingehaald)

Ma 24 januari 2022
● Mararaad vergadering

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 in de woestijn (Matteüs 4, 1-11); Jezus zoekt vissers van mensen (Marcus 1, 14-20).
● OB: Nadenken in de woestijn (Lucas 4, 1-13); We kennen hem nog (Lucas 4, 14-30).
● BB: In de woestijn (Lucas 4, 1-13); Oost, west, thuis niet zo best (Lucas 4, 14-30).

Nieuws uit groep 5
Met Blink Wereld zijn wij begonnen met het thema Aardse extremen.
De kinderen onderzoeken verschillende aardse extremen en ontdekken hoe deze ontstaan.
In de opdrachten vormen ze zich een breed beeld van het weer, klimaat en
natuurlandschappen, zoals wolken en neerslag, vulkanen, aardbevingen, tsunami's en
orkanen.
In de vier onderzoekslessen:
• Onderzoeken de kinderen hoe wolken en regen ontstaan, ze doen proefjes en ontdekken
welke aardse extremen door wolken en regen kunnen worden veroorzaakt.
• Onderzoeken ze het ontstaan van een tornado.
• Ontdekken ze hoe aardbevingen ontstaan en in welke gebieden ze kunnen voorkomen.
• Onderzoeken de kinderen de werking van een vulkaan.

Jarigen deze en volgende week

15 januari:
Ruben (OB-4)

8 jaar

18 januari:
Lenny (KB-A)

4 jaar

19 januari:
Julian (BB-6)

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.

● 21 januari: Maaike van Eijk ● 4 februari: Esther van Koert

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




