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In deze Nieuwsbrief
Nieuws van de directie over de start van het schooljaar. Verder wat kort nieuws en de vaste rubrieken.

Veel leesplezier!

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,

De eerste schoolweek zit erop! Fijn om de kinderen te
leren kennen. De afgelopen dagen ben ik veel in de

groepen geweest, meestal met een lijst met pasfoto’s
en namen van de kinderen. Ik heb heel hard geoefend,

want ik wil natuurlijk zo snel mogelijk alle namen
kennen om iedereen persoonlijk aan te kunnen

spreken. Dat is ook zeker één van de redenen waarom
ik voor de Maranathaschool heb gekozen: een kleine

school waar ieder kind gezien wordt. In de
kleutergroepen heb ik de kinderen heerlijk zien spelen

met elkaar en waren vandaag zelfs wandelende
takken op bezoek. In groep 3 zijn de eerste letters

geleerd. Het enthousiasme van de kinderen was groot.
Groep 4 liet zien al heel hard te kunnen werken en de

gymles was genieten. In groep 5 mochten de
leerlingen voor het eerst op de Chromebook werken
en groep 6 maakte goed gebruik van de wisbordjes
tijdens de rekenles. Groep 7 deed vandaag een leuk
en leerzaam taalcircuit en groep 8 heeft mij volledig
bijgepraat over het voetballen en bedachte rooster

om dit goed te laten verlopen.

.  Via Parro heb ik afgelopen dinsdag een bericht
gestuurd over het verlaten van het schoolplein via het

hoofdhek. Bij de Rietkraag zijn leerlingen aan het
buitenspelen en het wordt onoverzichtelijk als ouders

en kinderen dan via het zijhek lopen aan het einde
van de dag. Fijn om te zien dat jullie hier direct vanaf

woensdag al rekening mee hielden, bedankt!

Op Facebook hebben sommigen de oproep wellicht
gezien. In de speelzaal staan op dit moment veel oude

materialen, zoals tafels, stoelen en krukken. Deze
moeten naar de gemeentewerf worden gebracht. Wie

heeft een grote bus of aanhangwagen en wil ons
hiermee helpen? Dan kunnen de kleuters zo snel

mogelijk gebruik maken van het speellokaal.
Aanmelden kan door mij een berichtje te sturen, ook

met het wegbrengen van een gedeelte van de spullen
zouden we erg blij zijn.

Daarnaast nog een belangrijke mededeling. In de
kleutergroep hebben we een leerling met een pinda-,

cashew- en pistache-allergie. Daarom wil ik de
kinderen uit beide kleutergroepen vragen geen

pindakaas of cashewspread mee te geven naar
school. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor deze
leerling, dus het is fijn als daar op gelet kan worden.

Hazelnootpasta is dus geen probleem.

Een fijn, zonnig weekend toegewenst!

Met vriendelijke groet,
Nicole Eykelenboom,

directeur

Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.
Iedere ochtend zal ik bij het hek van de patio of op de brug staan.
Verder kunt u altijd bellen naar school of een bericht sturen via de

Parro-app. Ook ben ik te bereiken via
n.eykelenboom@maranathaschool.nl of info@maranathaschool.nl.
Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het mij weten, ik ga graag

met u in gesprek.
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SCHOOLJAAR 2021-2022
Do 9 september 2021
● Schoolfotograaf (groeps, individuele foto’s &

broertjes/zusjes samen op school onder schooltijd)

Ma 13 t/m 17 september 201
● Startgesprekken gr 1 t/m 8 (na schooltijd)

Wo 22 september 2021
● Schoolreis alle groepen

Kleuterbouw Avonturen Boerderij Molenwaard
Groep 3 t/m 8 Drievliet

Trefwoord
Thema: Beginnen Inhoud: De spanning om ergens
aan te beginnen. De mogelijkheid om opnieuw te
mogen beginnen.
Passend bij TLIM gewoonte 5: Eerst begrijpen, dan
begrepen worden.
BIJBELVERHALEN
● KB: God en mensen beginnen opnieuw – 1

(Genesis 6, 9 – 7, 16); God en mensen beginnen
opnieuw – 2 (Genesis 8, 15-22 en Genesis 9).

● OB:Een gewaarschuwd mens...  (Genesis 6 en 7);
Een nieuwe wereld en een nieuwe kans (Genesis 9:
1- 17).

● BB: Gebroken leven (Genesis 6 en 7); Een nieuwe
aarde (Genesis 9: 1- 17).

Rectificatie schoolkalender - ouderhulplijst
Afgelopen week heeft u de nieuwe schoolkalender en ouderhulplijst ontvangen. Helaas zijn hier wat kleine foutjes in
gevonden die wij graag rectificeren.
Schoolkalender/schoolgids: In de inleiding staat schooljaar 2020/2021 dit moet uiteraard schooljaar 2021/2022 zijn.
In het vakantierooster staat vermeld dat de zomervakantie van 2022 tot & met vrijdag 27-08-2022 duurt, dit is
helaas 1 week te lang. De zomervakantie van 2022 duurt tot & met vrijdag 19-08-2022 (regio midden).
Schoolreis Drievliet is vorige week al benoemd, maar staat in de kalender vermeld t/m groep 5, dit is tot groep 8
Op de ouderhulplijst staan een aantal datums/dagen verkeerd vermeld:
Helpen bij sintbaksel is donderdag 2 december ipv dinsdag 2 december
Helpen bij kerstknutsel is donderdag 16 december ipv dinsdag 16 december
Rijouders groep 7 is dinsdag 1 februari 2022 ipv maandag 1 februari 2002
Mocht u onverhoopt nog ergens een foutieve vermelding gezien hebben, stuurt u ons dan gerust een mailtje.

Schoolfotograaf
Op donderdag 9 september komt de schoolfotograaf bij ons op bezoek om alle
leerlingen te fotograferen. Broertjes & zusjes die als “compleet gezin” bij ons op
school aanwezig zijn zullen onder schooltijd samen gefotografeerd worden.
Broertjes en zusjes die niet samen op school zitten kunnen vanaf 14.30 tot
uiterlijk 15.00 uur samen op de foto. Er zijn nog een aantal plekjes vrij op de lijst
voor de shift van 14.45-15.00 uur. U kunt zich hiervoor tot zondag 5 september
inschrijven door een mail te sturen naar Norella N.jalal@maranathaschool.nl
Maandag 6 september ontvangt u een mail met daarin uw volgnummer en het
tijdvak waarin u bent ingedeeld. I.v.m. de geldende Corona maatregelen mag u
als ouder niet mee naar de fotostudio. U zoon of dochter komt zijn of haar broertje ophalen om samen mee op de
foto te gaan. Verdere informatie leest u in de bevestigingsmail. De schoolfotograaf gebruikt een witte achtergrond
en voor de groepsfoto gaan de kinderen net als vorig jaar weer in de kubus. De hulpouders doen voor het foto
moment nog een laatste check voor schone snoetjes en strakke kapsels.
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Betaalverzoek TSO schooljaar 21/22
Op donderdag 2 september heeft u in de parro app een betaalverzoek via schoolkassa ontvangen. U kunt in de
app zelf kiezen om het bedrag 1 of 2 termijnen te betalen. Mocht u het bedrag liever in 2 termijnen betalen dan kunt
dit aanvinken u en ontvangt u na de kerstvakantie opnieuw een betaalverzoek.

Ondervindt u problemen met het betalen via de parro app dan kunt u het geld ook handmatig overmaken naar
rekeningnummer NL04 RABO 0142053961 tnv St vrienden van de Maranathaschool ovv de naam van uw
zoon of dochter. Heeft u vragen? Dan kunt u deze stellen via n.jalal@maranathaschool.nl

Schoolreis
Op woensdag 22 september staat het schoolreisje op de agenda.
De kleuters gaan naar avonturen boerderij Molenwaard en de leerlingen van groep 3 t/m 8 gaan op schoolreis
naar pretpark Drievliet.
De kleuters vertrekken omstreeks 08.40 uur en zullen omstreeks 15.00 weer terug zijn in Nieuwkoop
Groep 3 t/m 8 vertrekken om 09.00 uur en zullen omstreeks 15.30 uur weer terug zijn in Nieuwkoop

Voor beide schoolreisjes zijn wij op zoek naar hulpouders die tijdens het schoolreisje een
groepje leerlingen willen begeleiden. In verband met de geldende Corona maatregelen is
het voor alle volwassen verplicht om in de bus een mondkapje te dragen. We hebben
een beperkt aantal plekken beschikbaar voor hulpouders. Wacht u daarom nog even met
vrij vragen tot u een bevestiging heeft ontvangen, waarin vermeld staat dat u bent
ingedeeld om mee te gaan. U kunt zich als hulpouder opgeven bij Norella via
N.jalal@maranathaschool.nl.

De eigen bijdrage voor het schoolreisje zullen wij via schoolkassa incasseren. Het exacte bedrag zullen wij in de
eerstvolgende Maranieuwtjes vermelden. U ontvangt hiervoor op maandag 13 september een betaalverzoek.

Jumbo Sponsoractie
Zoals u misschien al heeft gezien organiseert Jumbo Nieuwkoop ook dit jaar weer
de fantastische sponsoractie. Onder diverse verenigingen, stichtingen en scholen in
de gemeente Nieuwkoop wordt een bedrag van €15.000,- verdeeld. Na het succes
van vorige jaren heeft de Maranathaschool zich ook dit jaar weer aangemeld. Ons
spaardoel voor dit jaar is educatief speelmaterialen. Wij hopen dat u ons helpt met
sparen voor dit mooie spaardoel.
Hoe werkt de actie
In de periode van 6 september t/m 17 oktober ontvangt u bij iedere €15,- aan
boodschappen en bij diverse actieproducten een sponsor voucher. Deze voucher
kunt u vervolgens via een speciale website doneren aan onze school. Mocht u dit
teveel gedoe vinden dan kunt u de vouchers ook in brievenbus op de brug deponeren (nr 7) of meegeven aan uw
zoon of dochter, deze kunnen hem dan weer in een speciale Jumbo voucher verzamelbox kunnen doen. Wij zullen u
voucher dan verzilveren, zodat geen euro verloren gaat. Wij hopen dat u ons allemaal wilt helpen. Alvast bedankt!
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Jarigen deze week

5 september:
Daan (BB-5)

8 jaar

6 september:
Selah (BB-6)

9 jaar

9 september:
Eljah (OB-3)

6 jaar

2 september:
Robyn (BB-6)

9 jaar

Trakteren
Wij zetten de leerlingen die jarig zijn flink in het zonnetje. Daar past een feestelijk moment bij met een traktatie.
Kinderen die jarig zijn, mogen de kinderen van hun eigen klas trakteren en mogen langs de leerkrachten. De kinderen
van de kleuter- en onderbouw trakteren alleen de de leerkrachten in de beneden gang en evt. de klas van hun
oudere broer of zus in de bovenbouw.. De kinderen van de bovenbouw mogen langs alle leerkrachten.
De jarige mag 1 klasgenoot meenemen tijdens het rondgaan in de school.

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.

● 10 september: Annemarie Kas ● 24 september: Mirella van ‘t Wout

● 17 september: Jennifer de Bruijn ● 1 oktober: Marjolein Verhallen

Nieuws van buiten
Triathlon
Doe jij mee met de Jeugdtriathlon van Nieuwkoop?
Zaterdag 18 september organiseert Stichting Triathlon Nieuwkoop voor de derde keer een Jeugdtriathlon. Dit jaar
voor kinderen van 7 t/m 14 jaar oud. Vereiste is dat de deelnemers een zwemdiploma en een eigen fiets hebben. De
Jeugdtriathlon heeft als doel kinderen een ervaring te geven met duursport en steunt daarnaast jaarlijks een goed
doel gericht op het welbevinden van kinderen. Deze editie is dat Jeugdfonds Sport & Cultuur. De Jeugdtriathlon is een
prestatie-evenement dat bestaat uit de drie onderdelen: zwemmen (zwembad De Wel), fietsen en hardlopen. Finish is
op het evenemententerrein in Nieuwkoop, waar een dag later de deelnemers van het Nederlands Kampioenschap
Triathlon ook finishen.

•                  7, 8, 9 en 10 jaar:         75m zwemmen, 5 km fietsen,   1,25 km hardlopen
•                  11, 12, 13 en 14 jaar: 125m zwemmen, 10 km fietsen, 2,5 km hardlopen

Als je mee wil doen, schrijf je dan in via de website www.triathlon-nieuwkoop.nl/jeugdtriathlon Kosten voor deelname
zijn €4,- en belangrijk is dat elke deelnemer een helper aanlevert om de deelnemers veilig over het parcours te
kunnen laten zwemmen, fietsen en lopen. Vrijdagavond 3 september is er van 19:00 – 20:30 uur een loopclinic bij SV
Nieuwkoop, voor kinderen die nog twijfelen over deelname. De clinic wordt gegeven door Triathlon bondscoach Rik
van Trigt en looptrainer Lia van Trigt.
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