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In deze Nieuwsbrief

Nieuws van de directie over de inloopweek en de boekenmarkt. Verder wat kort nieuws en de vaste rubrieken.
Veel leesplezier!

Nieuws van de directie

even met de kinderen te kletsen. Ook deze week heb
ik weer heerlijke uitspraken gehoord, zoals de reactie
op een kapotte lichtsensor: “Juf, ik denk dat de sensor
met pensioen is.”

Beste ouders/verzorgers,
Op de jaarkalender staat volgende week de eerste
inloopweek op de planning. We hebben besloten deze
niet door te laten gaan. Vanwege de huidige
Corona-besmettingen in de gemeente Nieuwkoop
willen we graag voorzichtig zijn. Door veel ouders
tegelijkertijd in de school te laten is het risico op
besmetting hoger. Na overleg met de andere scholen
hebben we besloten voorzichtig te zijn. De primaire
taak van onze school is het verzorgen van onderwijs
aan de leerlingen. We willen dit heel graag blijven
voortzetten en kiezen er daarom voor de inloopweek
te verzetten. Wanneer dit precies door kan gaan,
weten we op dit moment nog niet. Daarover houd ik
jullie op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Nicole Eykelenboom,
directeur

SCHOOLJAAR 2021-2022
Ma 11 oktober t/m Vr 15 oktober 2021
● Mararaad
Do 14 oktober 2021
● Finale voorleeswedstrijd (middag)
Vr 15 oktober 2021
● Vrijdagmiddag workshops ronde 2.3 (gr 5 t/m 8)

Vandaag was de boekenmarkt. De kinderen van
groep 8 waren ‘s morgens al hard aan het werk om er
een mooie winkel van te maken. Vervolgens kwamen
alle klassen op bezoek om boeken te kopen. Ik heb
enorm genoten van het initiatief dat de oudste
leerlingen namen bij de organisatie, maar ook in de
begeleiding van de jongere kinderen. Enkele kinderen
hebben zelfs online gewinkeld, zij werden op de laptop
meegenomen door de boekenmarkt om zo toch op
afstand een leuk boek uit te kunnen kiezen. Mooi om
te zien hoe het concept ‘Leader in Me’ niet alleen in de
klassen en bij lesactiviteiten naar voren komt, maar
ook zo duidelijk zichtbaar is tijdens deze activiteit.
De week is weer voorbij gevlogen. Tussen de
werkzaamheden door, loop ik vaak op de gang om
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Herfstvakantie

ma 18 okt t/m vr 22 okt 2021

Ma 25 oktober 2021
● Studiedag (gr 1 tm 8 vrij)
● Incasso ouderbijdrage via schoolkassa
Di 26 oktober 2021
● Praktische verkeersles (KB-middag)
Do 28 oktober 2021
● Praktische verkeersles (OB-middag
Vr 15 oktober 2021
● Praktische verkeersles (BB-middag)
● Vrijdagmiddag workshops ronde 3 (gr 5 t/m 8)
8 oktober 2021

Trefwoord

Thema: Slim Inhoud: Over verstandig en onverstandig handelen. En hoe er soms meer nodig is dan alleen
gezond verstand als het om levensvragen gaat.
BIJBELVERHALEN
● KB:Werken voor de wijze koning (1 Koningen 4 – 7); De koningin van Seba wil het met eigen ogen zien (1 Koningen 10, 1 – 13).
● OB-BB: Salomo krijgt aanzien, rijkdom en macht (1 Koningen 4, 20; 5, 1-14; 1 Koningen 6, 7en 8); Salomo’s gebed (1 Koningen 8,
22-66).

Jumbo Sponsoractie
Wat fijn dat er afgelopen week weer zoveel sponsor vouchers zijn ingeleverd en dat er zoveel mensen
met ons mee sparen. De teller staat inmiddels op €420,30 en tot 17 oktober ontvangt u bij uw
boodschappen nog sponsor vouchers. We hebben dus nog een week om met elkaar een mooi bedrag
bij elkaar sparen. Rekent u af bij de zelfscan kassa dan kunt u bij de caissière of servicebalie u vouchers
vragen. Blijft u vooral sponsor vouchers in onze speciale jumbo brievenbus deponeren (op de statafel bij
de entree) of in de brievenbus op de brug (nr 7). Wij voeren de codes dan voor in. Alle beetjes helpen en
samen hopen wij een mooi eindbedrag bij elkaar te sparen.
Alvast heel erg bedankt!

Boekenmarkt

Vrijdag hebben de leerlingen van groep 8 een succesvolle boekenmarkt georganiseerd. In
de aanloop naar de boekenmarkt hebben zij reclameposters ontworpen en de school
versierd. Tijdens de boekenmarkt hebben zij allemaal verschillende taken uitgevoerd en
met elkaar hebben ze ruim 300 boeken verkocht !! Met de opbrengst gaan we nieuwe
bibliotheek boeken aanschaffen

Kinderboeken-voorleeswedstrijd
Tijdens de KBW organiseren wij voor de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 een
voorleeswedstrijd.
Iedereen mag meedoen en uit zijn eigen lievelingsboek voorlezen (min 3 en max. 4
minuten).
Per klas gaan er 3 leerlingen door naar de finale. Daar strijden zij voor de titel
voorleeskampioenen van 2021
De finale van de voorleeswedstrijd is op donderdagmiddag 14 oktober.

Kiwi Ballenactie
In twee weken tijd hebben we met elkaar ruim 300 kiwi’s gegeten en zijn er dagelijks stickers op de spaarposter
geplakt. Vorige week had de bovenbouw de poster al volgeplakt en aan het begin van de week was ook de poster
van kleuter en onderbouw vol. We kunnen meester Harm dus aan het werk zetten om de posters op te sturen en de
20 ballen in ontvangst te nemen. Allemaal bedankt voor het sparen!

Incasso ouderbijdrage
Op maandag 25 oktober ontvangt u via schoolkassa een betaalverzoek voor het schoolgeld schooljaar 2021-2022.
De ouderbijdrage is met goedkeuring van de MR vastgesteld op € 27,50 per leerling.
De ouderbijdrage is bedoeld voor de bekostiging van zaken die niet door de overheid worden vergoed, zoals
Sinterklaas en Kerst, bieb op school abonnementsgeld, het groep 8-uitje & afscheidsavond, themafeest activiteiten,
gebruik sportvelden en eventuele excursies. In de schoolkassa app kunt u er voor kiezen om het bedrag in 1 of
meerdere termijnen te voldoen. Heeft u problemen met het betalen via de parro app dan kunt u het geld ook
handmatig overmaken naar rekeningnummer NL89 RABO 0185 2615 66 tnv St vrienden van de Maranathaschool
o.v.v. de naam van uw zoon of dochter. Heeft u vragen dan kunt u deze stellen via n.jalal@maranathaschool.nl
We zien uw betaling graag tegemoet.
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Jarigen deze week

9 oktober:
Noh (KB-A)
5 jaar

10 oktober:
Nora (KB-B)
6 jaar

13 oktober:

Sander (BB-5)
9 jaar

13 oktober:
Evi (KB-B)
5 jaar

13 oktober:
Niek (OB-3)
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.
●

15 oktober: Tenille Bannatyne

●

5 november: Monika Poot

●

29 oktober: Jolijn van Vliet

●

12 november: Ilse Esselink

Open ochtend basisscholen kern Nieuwkoop
Op woensdagochtend 10 november aanstaande staan tussen 9.00 en 11.30 uur de deuren van basisscholen ‘De
Zilveren Maan’, ‘De Maranathaschool’ en ‘De Rietkraag’ open voor ouders van kinderen die in 2022 vier jaar
worden (en nog niet zijn aangemeld). Ouders kunnen deze ochtend een kijkje nemen in de groepen en zo een indruk
krijgen van de werkwijze binnen de drie scholen. Door de scholen in ‘vol bedrijf’ te zien, kunnen ouders een goede
keuze maken voor de school die bij hun kind past. Naast deze ochtend zijn er ook open ochtenden op 16 en 18 maart
2022. Ouders kunnen, afhankelijk van het moment waarop hun kind vier jaar wordt, zelf een keuze maken in welke
periode zij de scholen willen bezoeken.
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