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In deze Nieuwsbrief
Nieuws van het aanmelden van broertjes/zusjes en een vooruitblik op volgende week. Verder wat kort nieuws

en de vaste rubrieken. Veel leesplezier!

Nieuws van de directie

Beste ouders/verzorgers,

Inmiddels hebben we al veel nieuwe leerlingen voor in
het volgende schooljaar op de lijst staan. Zeker naar
aanleiding van de open dagen hebben we nog meer

aanmeldingen ontvangen. En er staat nog een aantal
rondleidingen in de agenda. Daar zijn we natuurlijk

heel erg blij mee! Dat maakt ook dat er steeds minder
plekken zijn. Daarom nogmaals de oproep om

broertjes en/of zusjes aan te melden. Het zou heel
erg vervelend zijn als we straks geen plek hebben. Het

gaat om kinderen die volgend schooljaar 4 jaar
worden (geboortedatum tot 01-08-2019). Jongere

kinderen mogen natuurlijk ook al aangemeld worden,
dan weten wij alvast waar wij aan toe zijn.

Vanmorgen hebben we de mogelijkheden bekeken
voor het aanleggen van een vlindertuin. Het

afscheidscadeau voor juf Marjon, voor haar bevlogen
inzet op de Maranathaschool. Daarover later meer

informatie, hieronder ook een oproep voor hulp.

Komende week staan naast de reken- en taallessen
ook weer leuke activiteiten op het programma.

Woensdag is de paasviering op school. Alle leerlingen
mochten hun bestelling doorgeven, het wordt een
heerlijk ontbijt! De school is ook al in paassferen
versierd, het ziet er gezellig uit. Volgende week

donderdag (14 april) hebben we met het team een
studiedag. Alle leerlingen zijn deze dag vrij. Op school

gaan we aan de slag met voorbereidingen voor

volgend schooljaar en in de middag zullen we meer
leren over het versterken executieve functies bij

kinderen in de groep. Vrijdag is het Goede Vrijdag en
zijn ook alle leerlingen vrij. Een korte schoolweek en

een lang weekend in het vooruitzicht! .

Met vriendelijke groet,
Nicole Eykelenboom,

directeur

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

SCHOOLJAAR 2021-2022
Ma 11 april 2022
● Mararaad
Wo 13 april 2022
● Paasviering incl. paasontbijt
Do 14 april 2022
● Studiedag team (alle leerlingen vrij)
Vr 15 april 2022
● Goede vrijdag (alle leerlingen vrij)

Ma 18 april 2022
● Tweede paasdag
Di 19 april 2022 t/m Vr 22 april 2022
● Inloopmoment van 08.15 tot 08.30 u (alle groepen)

Meivakantie
Ma 25 april 2022 t/m vr 6 mei 2022

MaraNieuwtjes jr.17  nr.28 pagina 1 8  april  2022

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


Trefwoord
Thema: Nieuw leven Inhoud: Over het zien dat iets nieuws begint; over de ervaring dat het leven zelf vernieuwd kan
worden.
BIJBELVERHALEN
● KB: Petrus is bang (Lucas 22, 54-62); Het wordt weer licht (Lucas 23, 44-56 en 24,1-12).
● OB: Nooit meer vergeten (Lucas 22, 66-71; Lucas 23, 1-53); Jezus laat een leeg graf achter (Lucas 24, 1-12).
● BB: Nooit meer vergeten (Lucas 22, 66-71; Lucas 23, 1-53); Jezus laat een leeg graf achter (Lucas 24, 1-12).

Paasviering - herhaling
Op woensdag 13 april vieren wij in de klas onze paasviering. De leerlingen worden om
08.30 uur in de klas verwacht voor het paasontbijt verzorgd door school vanuit de
ouderbijdrage. Alle leerlingen mogen hiervoor hun eigen menukaart invullen en
ontvangen hun bestelling bij aanvang van het ontbijt.

Wij willen u vragen om aan de kinderen een bord, beker, boterham mesje, en een
kleine lepel mee te geven.
Alle leerlingen mogen op deze dag in hun pyjama of onesie naar school komen.
Er wordt op deze dag nog wel buiten gespeeld dus houdt u hier aub rekening mee.

De leerkrachten zullen zelf verdere invulling geven aan de paasviering in de klas.

Oproep ouderhulp aanleg vlindertuin
Voor het realiseren van de Vlindertuin voor juf Marjon zijn wij opzoek naar een aantal handige ouders die ons
kunnen helpen met het aanleg van een kleine groenstrook bij de ingang van de school. Het gaat voornamelijk om
het verwijderen van een aantal tegels, een stukje uitgraven en het plaatsen van een borderrand.
Kunt u ons hiermee helpen voor uiterlijk vrijdag 13 mei (dag en tijd in overleg) stuurt u dan een mailtje naar Norella
via N.jalal@maranathaschool.nl

Jarige deze week

9 april:
Jedidja (KB-B)

6 jaar

11 april:
Melanie (BB-6)

10 jaar

11 april:
Frederique (BB-7)

11 jaar

12 april:
Julia (BB-6)

10 jaar

13 april:
Juf Norella

14 april:
Nazaret (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.

● 13 april: Cecile Ijsakkers ● 13 mei: Cathrien Mater

● 22 april: Maaike Baardse ● 20 mei: Danielle Vork

MaraNieuwtjes jr.17  nr.28 pagina 3 8 april   2022


