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In deze Nieuwsbrief
Nieuws over het volgende schooljaar en de formatie. Verder wat kort nieuws en de vaste rubrieken.

Veel leesplezier!

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,

Eerder vandaag heeft iedereen via Parro een brief
ontvangen met de schooltijden en formatie voor

volgend jaar. Na de zomervakantie gaan alle groepen,
ook de kleuter- en onderbouw op woensdag tot 12:30
naar school. Dit schooljaar zaten we in de luxe positie
om met alle extra gelden 8 groepen te maken. Helaas
is dat volgend jaar niet het geval en kunnen wij dan 7
groepen formeren. Dit betekent combinatiegroepen in
de middenbouw. De groepen worden samengevoegd

na de kerstvakantie. Hoe deze keuze tot stand
gekomen is, staat uitgebreid in de brief beschreven.

Mochten er vragen zijn, stuur gerust een bericht.

Na de zomervakantie komt een aantal collega’s niet
meer terug op de Maranathaschool. William gaat zich
focussen op de Zilveren Maan. Rody gaat een nieuwe
uitdaging aan als leraar ondersteuner op de Antonius

in Noorden. In de brief is Eveline niet genoemd. Zij
heeft van tevoren aangegeven slechts één jaar op

onze school te blijven, omdat zij gaat verhuizen naar
Zeeland. Carla gaat na de kerstvakantie verhuizen
naar Drenthe, waardoor ook zij afscheid zal nemen
van onze school. We gaan deze collega’s missen!

Voor de oplettende lezer: de Mara got Talent-middag
staat op donderdag 16 juni op de jaarkalender. In het
overzicht hiernaast staat dit een week later gepland,

op donderdag 23 juni. Het is een open podium. De
MaraRaad komt maandag bij elkaar en neemt de

organisatie op zich. Per klas kunnen twee optredens
door naar de Mara got Talent-middag. Mochten er per

klas meer optredens zijn, zullen voorrondes in de klas
plaatsvinden. De kinderen kunnen dit weekend thuis al

nadenken wat zij zouden willen doen en met wie zij
een optreden willen doen.

De komende periode staan ook weer leuke activiteiten
op het programma, zoals het zomerfeest. Hieronder

meer informatie! Fijn weekend en tot maandag!

Met vriendelijke groet,
Nicole Eykelenboom,

directeur
Te bereiken via: info@maranathaschool.nl,

n.eykelenboom@maranathaschool.nl of via Parro.

SCHOOLJAAR 2021-2022
Ma 13 juni 2022
● Mararaad

Wo 22  juni 2022
● Studiedag (alle leerlingen vrij)

Do 23 juni 2022
● Mara got talent (open podium)

Vr 24 juni 2022
● Portfolio mee (gr 1 t/m 7)
● Zomerfeest vanaf 17.00 uur

Ma 27  juni 2022
● Slotgesprek op aanvraag (gr 1 t/m 7)

Wo 29 juni 2022
● Slotgesprek op aanvraag (gr 1 t/m 7)

Do 30 juni 2022
● Maranathaschool draait door middag
● Zomerfeest vanaf 17.00 uur
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Trefwoord
Thema: Kwetsbaar Inhoud: Over kwetsbaar zijn en weerbaarheid. Over de macht van het gevoel en de kracht van
de ontroering.
BIJBELVERHALEN
● KB: Simson is kwetsbaar (Rechters 16, 16-22); Simsons dood (oudsten) (Rechters 16,23-31).
● OB: Het is afgelopen met Simson (Rechters 16, 23-31).
● BB: Afgelopen (Rechters 16, 23-31).

Zomerfeest Maranatha - vrijdag 24 juni
Over twee weken staat het grote zomerfeest van de Maranatha eindelijk weer op de
agenda. In 2019 was het Western feest een groot succes en ook dit jaar zullen wij het
schoolplein weer omtoveren in een gezellig zomerfeest thema met allemaal leuke
spellen en activiteiten. Iedereen is welkom op ons feest en de keuze is reuze!
Op het horecaplein kunt u een hapje en een drankje doen en op veler verzoek is ook
het beautyplein en de enveloppen lijn weer aanwezig. De overige activiteiten houden
we nog even geheim. Het feest begint om 17.00 uur en eindigt omstreeks 20.00 uur
Hulpouders die zich voor deze dag hebben opgegeven ontvangen binnenkort meer informatie.

Sponsor prijzen zomerfeest
Voor ons zomerfeest zijn wij opzoek naar sponsorprijzen voor de enveloppen lijn en het rad van avontuur. Dit kan
heel variëren van een prijsje voor de grabbelbak tot een leuke prijs voor het rad van avontuur. Heeft u of uw
werkgever leuke give aways dan zijn wij hier heel blij. Hoe meer prijzen hoe groter de kans dat u iets wint. Prijzen
mag u inleveren bij de leerkracht of bij Norella.

Tso bijdrage - instroom leerlingen
Komende week ontvangen de ouders van onze instroom leerlingen in een Parro een betaalverzoek voor de TSO
kosten voor schooljaar 21/22. Deze kosten zijn berekend vanaf het moment dat u zoon/dochter ook gebruik heeft
gemaakt van de tso. Mocht u hierover vragen hebben kunt u contact opnemen met Norella
N.jalal@maranathaschool.nl

Jarige deze week

12 juni:
Stijn (OB-3)

7 jaar

13 juni:
Kiki (BB-6)

10 jaar

13 juni:
Juf Celine

KB-A

15 juni:
Juf Kim

BB-6

16 juni:
Rivka (BB-7)

11 jaar

16 juni:
Mels (KB-B)

4 jaar

17 juni:
Roos (BB-8)

12 jaar

17 juni:
Juf Sabina

KB-B
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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.

● 17 juni: Esther van Oosterom ● 1 juli: Umaporn vd Hoeven

● 24 juni: Gerda v/d Pijl

Gezocht voor de musical
Voor de musical van groep 8 zijn wij opzoek naar een bistrosetje. Heeft iemand
deze voor ons te leen tot de laatste schoolweek. Daarnaast zijn wij ook zoek naar
een kinder schoolbord. Wij hopen dat u ons hiermee kunt helpen. Voor vragen kunt
u contact opnemen met Norella

Buiten gymmen - herhaling
Ivm de plaatsing van het podium in de beneden gymzaal zullen de gymlessen van meester Harm komende weken
op woensdag naar buiten verplaatst worden. De kinderen zullen zich hiervoor niet omkleden dus graag sportieve
(warme) kleding aan op woensdag. Slippers dragen tijdens de gymlessen is niet toegestaan dus graag
sportschoenen aan of meenemen. De gymlessen op vrijdag zijn in de boven gymzaal..

Nieuws van buiten


