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In deze Nieuwsbrief
Nieuws van de directie over International school day, goed verlopen inloopweek en MR-vergadering. Verder

wat kort nieuws en de vaste rubrieken. Veel leesplezier!

Nieuws van de directie

Beste ouders/verzorgers,

Allereerst excuses voor het ontbreken van de
MaraNieuwtjes afgelopen vrijdag. Na een intensieve

dag en week is daar niet meer van gekomen, daarom
eenmalig een MaraNieuwtjes op maandag!

Afgelopen vrijdag hadden we ‘International School
day’. Het optreden voor de ouders was weer even

wennen. In de klassen was hard geoefend op de twee
liedjes, maar voor publiek optreden is voor veel

kinderen lang geleden of voor sommigen was het zelfs
de eerste keer. Goed om mee te nemen in de evaluatie

en het was toch erg leuk om zo weer met z’n allen
buiten op het plein te staan. Fijn dat het weer mogelijk

is om ouders bij onze activiteiten te betrekken. In de
bovenbouw groepen kwam online een mystery guest
langs. Door middel van vragen moesten de kinderen

proberen te raden wie het was. En het was: juf Marjon!

Gedurende de dag heb ik de kinderen veel plezier zien
maken. Door de groepen te mengen leerden de

kinderen soms ook weer nieuwe kinderen kennen, wat
resulteerde in leuke gesprekken. Ook was het mooi om

te zien hoe de oudere kinderen de jongere kinderen
hielpen met de verschillende spellen. Alle uitleg in het
Engels volgen bleek toch nog niet zo eenvoudig! Na

een lekker broodje hotdog gingen de kleuters en
onderbouwgroepen vol indrukken naar huis. Voor de

bovenbouw was een voetbaltoernooi op het veld
georganiseerd. Dit is heel positief verlopen, waar de

teams elkaar op een leuke manier hebben
aangemoedigd. Heel positief, leuk aanmoedigen.

Vorige week was ook de eerste inloopweek. Voor
ouders een moment om (weer) eens in de klas te

kijken. Vooral in bij de kleutergroepen en in de
onderbouw is daar goed gebruik van gemaakt. Heel
fijn dat er ook goed op de tijd gelet werd, waardoor
de lessen op tijd konden beginnen. Vanaf vandaag

nemen de kinderen weer afscheid bij het hek en gaan
zij zelfstandig naar binnen. Er staat altijd iemand bij

het hek om mee te lopen als het even lastig is. De deur
is om 08:20 open. Om een bericht door te geven aan

de leerkracht kan altijd een berichtje via Parro
gestuurd worden. En als het een kort bericht is, kan dat
ook via het raam worden doorgegeven. De volgende
inloopweek is in de week van dinsdag 19 april tot en

met vrijdag 22 april. Dan zijn alle ouders weer welkom
om van 08:15 tot 08:30 binnen te komen kijken.

Afgelopen donderdag is een MR-vergadering
geweest. De notulen worden nu door alle aanwezigen

nagelezen. Bij goedkeuring wordt het verslag later
deze week op de website geplaatst, zodat dit voor

iedereen te lezen is. Naar aanleiding van de
vergadering wordt het ontruimings- en inruimingsplan
op de website geplaatst onder ‘organisatie’ en dan bij

‘protocollen en documenten’.

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 28 maart t/m Vr 1 april 2022
● Kleding inzameling Bag2school (bij de schuur)

Di 29 maart 2022
● NME Excursie - Natuurlijk Zuivel OB-3 & OB-4
● Bank in de klas BB-6 t/m BB-8
Do 31 maart 2022
● Kunstmenu BB-7 & BB-8
Vr 1 april 2022
● Ophaaldag Bag 2 school:10.30 uur

Trefwoord
Thema: Nieuw leven Inhoud: Over het zien dat iets nieuws begint; over de ervaring dat het leven zelf vernieuwd kan
worden.
BIJBELVERHALEN
● KB: Intocht in Jeruzalem (Lucas 19, 29-40); Jezus op het tempelplein (Lucas 19, 45-48).
● OB: Waar doe je het voor? (Matteüs 13, 3-9); De nieuwe koning (Lucas 19, 29-48).
● BB: Bloeien, maar soms niet (Matteüs 13, 3-9); Bijna oproer (Lucas 19, 29-4

Bag-2-School Kledinginzameling
Vanaf maandag 16 maart tot uiterlijk vrijdag 1 april 10.00. uur kunt u weer gevulde zakken  inleveren bij de schuur (bij
regen graag in de hal). Op vrijdag 1 april worden alle ingeleverde zakken gewogen, waarvoor onze school 30 cent
per kilo krijgt uitbetaald. Van dit geld kopen we materialen die we gebruiken bij de workshops. We hopen dus weer
op veel gevulde zakken

Bedankje namens de Stichting Kinderen in Nood
Afgelopen week hebben wij een lieve kaart ontvangen van de Stichting Kinderen in Nood.
Alle truien zijn op transport gegaan om uitgedeeld te worden bij de grens van Hongarije-
Oekraïne. Ook de andere ingezamelde spullen zijn vorige week op transport gegaan en
afgeleverd bij het grensgebied. Nogmaals dank voor jullie bijdrage!

Jarige deze week

28 maart:
Lisa (BB-6)

11 jaar

30 maart:
Steve (OB-4)

9 jaar

31 maart:
Mart (BB-7)

11 jaar

1 april:
Elise (OB-4)

8 jaar

1 april:
Adje (KB-5)

6 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.

● 1 april: Jantien Smith ● 13 april: Cecile Ijsakkers

● 8 april: Rebecca Rincheval ● 22 april: Maaike Baardse



Oproep sportdag
Achter de schermen zijn wij al druk bezig met de voorbereidingen voor de sport ochtenden op 18, 19 & 20 mei. We
kunnen nu al verklappen dat het een hele leuke sportieve ochtend gaat worden. Voor het verzorgen van diverse
sportieve clinics/workshops zijn we nog op zoek naar ouders die clusterbreed een clinic willen verzorgen. De clinics
vinden plaats van 9.00 tot 10.30 uur. Je kunt zelf bepalen welke dagen je wilt helpen. Doe je het liever iemand samen
dan kan dit uiteraard ook. Enkele voorbeelden zijn: voetbalclinic, dans of fitness clinic, skeeleren of skaten etc. etc.
Heeft u zich aan het begin van het schooljaar opgegeven als hulpouder voor de sportochtend dan ontvangt u hier
later een bericht over. Reageren kan naar buurtsport@kdvpolderpret.nl. H.vdwilk@maranathaschool.nl of
N.Jalal@maranathaschool.nl

Nieuws uit groep 5
We hebben de afgelopen week, net als groep 6, gewerkt aan het kunstproject: stapelwormen. We hebben deze
week zelf kunstwerken gemaakt en deze zijn heel bijzonder geworden. Het was niet gemakkelijk, maar het is toch
gelukt.
De resultaten gaan volgende week mee naar huis. Om ze heelhuids thuis te krijgen, is het misschien handig om een
doosje mee te geven om het kunstwerk in te doen.

International schoolday
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Nieuws van buiten
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