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In deze Nieuwsbrief
Nieuws van de directie over de MaraRaad, MR-vergaderingen, stagiaires, scholenmarkt en schoolkerkdienst.

Verder wat kort nieuws en de vaste rubrieken. Veel leesplezier!

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,

Afgelopen maandag was de eerste vergadering van
de MaraRaad. De klassenvertegenwoordigers uit de

groepen 4 tot en met 8 hebben kennis met elkaar
gemaakt en de rollen zijn verdeeld. Verder is het
schoolreisje en de boekenmarkt geëvalueerd. De

volgende keer wordt meer ingezoomd op de
onderwijsinhoudelijke zaken. Ik heb het ervaren als

een goed begin van de samenwerking, want
uiteindelijk draait het allemaal om de kinderen.

Vorige week heeft ook de eerste MR-vergadering
plaatsgevonden. De volgende vergaderdata 27

januari, 24 maart, 21 april en 16 juni staan de volgende
vergaderingen gepland. De notulen zullen iedere keer

na afloop op de website worden geplaatst.

Veel stagiaires hadden deze week hun praktijkweek.
Een week waarin zij niet naar de Pabo gaan, maar alle

dagen naar hun stageplek komen. De kinderen
hebben daar ongetwijfeld over verteld thuis. Hieronder

in de nieuwsbrief welke studenten wanneer in welke
groep stage lopen (tot aan de kerstvakantie). Ik ben er

trots op dat wij als team zoveel studenten helpen
opleiden en enthousiast maken voor het prachtige

beroep van leerkracht.

Afgelopen weken was er onduidelijkheid over het wel
of niet door laten gaan van de traditionele

scholenmarkt voor de ouders van leerlingen in groep
8. Uiteindelijk is gisteren de knoop doorgehakt om het

dit jaar opnieuw online te organiseren. In het

scholencomplex lopen de besmettingen op, waardoor
we in overleg met de directie van de drie scholen, het

niet langer verantwoord vinden om de organisatie
voor een fysieke bijeenkomst door te laten gaan. Deze
avond lopen toch veel ouders in de drie scholen en de
veilige afstand kan niet overal gewaarborgd worden.
Daarom vinden wij het verstandig de scholenmarkt
wederom digitaal te organiseren. Meer informatie

volgt op een later moment.

Vorig schooljaar kon de schoolkerkdienst niet
doorgaan vanwege de corona maatregelen. In de

jaarkalender is deze toen opgeschoven naar 14
november dit schooljaar. Dit is alleen niet in overleg
geweest met de kerkelijke agenda. Ook kan tot op
heden nog geen gebruik worden gemaakt van de

volledige capaciteit. Wellicht komen begin november
versoepelingen, maar dat maakt de voorbereidingstijd

erg kort. In overleg met de commissie is besloten de
schoolkerkdienst te verplaatsen naar volgend

schooljaar, zodat we er met z’n alleen een mooie
kerkdienst van kunnen maken.

Niet alle activiteiten konden en kunnen doorgaan,
maar laten we vooral dankbaar zijn dat (bijna) alle

kinderen van de zomer- tot de herfstvakantie op
school zijn geweest. Hopelijk blijft dat de rest van het

schooljaar mogelijk. Ik zie jullie graag weer op
dinsdag 26 oktober. En voor nu: een hele fijne

herfstvakantie gewenst!

Met vriendelijke groet,
Nicole Eykelenboom,

directeur
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SCHOOLJAAR 2021-2022
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 29 oktober 2021
● Praktische verkeersles (BB-middag)
● Vrijdagmiddag workshops ronde 3.1 (gr 5 t/m 8)

Di 2 november
● Stibat theatershow (alle groepen)

Vr 5 november 2021
● Vrijdagmiddag workshops ronde 3.2 (gr 5 t/m 8)

Ma 8 november
● Kunstmenu KB (ochtend)

Di 9 november 2021
● Scholenmarkt VO (gewijzigd naar online)

Wo 10 november 2021
● Kijkochtend nieuwe leerlingen (09.00-11.30 uur)

Vr 12 november 2021
● Vrijdagmiddag workshop ronde 4 (gr 5 t/m 8)

Zo 14 november 2021
● Schoolkerkdienst (verplaatst naar 2022)

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:Een nare droom (1 Koningen 11, 1 – 13).
● OB-BB:Salomo’s wijsheid en roem (1 Koningen 10, 1-12); Beroemd, wijs, rijk en...dom? (1 Koningen 11).

Stagiaires
Overzicht van de stagiaires op de Maranathaschool (in ieder geval tot de kerstvakantie):

Groep Naam Opleiding Dag(en)

KB-A Mathijs Pabo jaar 2 dinsdag

KB-B Danique Pabo jaar 2 dinsdag

OB-3 Ria Pabo jaar 4 dinsdag en woensdag

OB-4 Annemarie Pabo jaar 1 donderdag

BB-5 Joyce Zij-instroomtraject jaar 1 woensdag, donderdag en
vrijdag

BB-7 Joyce Onderwijsassistent jaar 2 donderdag en vrijdag

BB-8 Famke Academische pabo jaar 2 dinsdag

Jumbo Sponsoractie
Het einde van de sponsoractie is in zicht. Wij hopen dat u ook tijdens de herfstvakantie de vouchers blijft activeren of
bewaard om ze na de vakantie in onze speciale Jumbo brievenbus te deponeren
De teller staat inmiddels op €457,80 en tot 17 oktober ontvangt u bij uw boodschappen nog sponsor vouchers. De
vouchers kunnen tot zondag 31 oktober geactiveerd worden.Alvast heel erg bedankt!
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Kleding inzameling eindtotaal
We hebben met elkaar weer heel veel zakken kleding ingezameld. Totaal 338 kilo !
Voor iedere kilo ontvangen wij 0,30 cent. Dankzij jullie bijdrage is de workshop pot weer gevuld met € 101,40

Oproep  workshops
Voor de workshop legomaster zijn wij op zoek naar lego. Heeft u nog iets liggen
compleet of incompleet en wilt u dit aan de school doneren, dan ontvangen wij dit
graag!
We hopen dat we genoeg binnenhalen om deze workshop en toekomstige
workshops te kunnen uitvoeren.
Voor de workshop weven zijn wij op zoek naar dikke wol in vrolijke kleuren
(regenboog). Dit mogen ook restjes zijn.
Inleveren kan dan bij de leerkracht van uw kind. Alvast bedankt, team Workshops

Finale Kinderboeken-voorleeswedstrijd
Afgelopen week hebben alle leerlingen in de bovenbouw meegedaan met de KBW
voorleeswedstrijd. In iedere klas is er gestreden voor een plekje in de finale op
donderdag 14 oktober. Fenna (BB-5), Dani (BB-6), Kas (BB-7) en Laura (BB-8)
mochten het uiteindelijk tegen elkaar opnemen in de finale. Onder toeziend oog van
een deskundige jury bestaande uit juf Babette, Juf Joyce (OR) en Tim en Quinty
(Mararaad) mochten zij maximaal 4 minuten uit hun favoriete boek voorlezen.  Na
druk overleg van de jury is Kas uitgeroepen tot voorleeskampioenen van 2021!

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.

Jarigen deze en volgende week

16 oktober:
Lars G. (BB-5)

9 jaar

18 oktober:
Amber (KB-A)

4 jaar

21 oktober:
Quinty (BB-5)

8 jaar

23 oktober:
Evi (KB-A)

5 jaar

23 oktober:
Mats (KB-A)

5 jaar

23 oktober:
Finn (BB-7)

11 jaar
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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.

● 29 oktober: Jolijn van Vliet ● 12 november: Ilse Esselink

● 5 november: Monika Poot ● 19 november: Liesbeth de Jong

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. Heeft u thuis een
kind dat in schooljaar 2021-2022 vier jaar wordt, dan is het voor school fijn om uw
kind alvast aan te melden. Het is namelijk van belang dat er voor uw kind een plekje gereserveerd wordt in onze
kleutergroepen. Hoe eerder wij in beeld hebben welke kinderen er nog komen, hoe beter. Een aanmelding kunt u heel
gemakkelijk digitaal via de website doen via Aanmeldformulier Maranathaschool
Of via een papieren aanmeldformulier die u kunt ophalen bij de directie of bij Norella.

Vrijdagmiddag workshops - ronde 2
Tijdens workshopronde 2 hebben de leerlingen weer een hoop nieuwe talenten ontdekt. De kinderen konden kiezen
uit de volgende workshops:

● Frisbeeën met meester Harm
● Scratch met meester Mitchell
● Dakpan decoupage met juf Monique
● Domino Express met juf Joyce S.
● Maskers maken met juf Joyce R en juf Carla
● Schilderen als een meester met juf Amber
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