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In deze Nieuwsbrief
Nieuws van de directie over start na de vakantie, nieuws over Oekraïne, de open dag en zelftesten. Verder wat

kort nieuws en de vaste rubrieken. Veel leesplezier!

Nieuws van de directie

Beste ouders/verzorgers,

We hebben weer een goede start gemaakt na de
voorjaarsvakantie. De workshops in de bovenbouw
gingen vandaag na lange tijd weer door en daar

waren de kinderen erg enthousiast over. Verder schijnt
de zon en heerlijk weer om buiten te spelen. De eerste

bewegend-leren-les is ook alweer buiten gegeven.
Heerlijk zo richting het voorjaar!

Tegelijkertijd zijn we de afgelopen weken ook
geconfronteerd met verschrikkelijke gebeurtenissen in

Oekraïne. Als ouder en leerkracht is het niet altijd
makkelijk om zo’n heftig onderwerp te bespreken. Op

internet zijn goede tips te vinden die hierbij kunnen
helpen: Praten met je kind over de oorlog tussen
Rusland en Oekraïne | Nederlands Jeugdinstituut

(nji.nl). De afgelopen week zijn veel warme truien en
verzorgingsproducten verzameld. Op school stonden

we versteld van de hoeveelheid aan spullen en de
bereidwilligheid te helpen. Hartelijk dank aan de inzet
van jullie allemaal! Morgen worden de truien door juf
Sabina en juf Gerda naar een verzamelpunt gebracht

en ingepakt voor transport. De andere spullen zijn
vandaag opgehaald en gaan zeer spoedig richting het
grensgebied. Op deze manier hebben we ons steentje

bij kunnen dragen. Mocht het zo zijn dat wij als
scholen te maken krijgen met kinderen uit Oekraïne

spreekt het vanzelf dat wij ons steentje naar
vermogen zullen bijdragen.

Op de agenda voor komende week staan de open
dagen op woensdag en vrijdag. Aanvankelijk moest

hiervoor worden aangemeld, maar door de
versoepelingen is dit niet meer nodig. Mochten jullie

nog belangstellenden kennen, zijn zij tussen 09:00 en
12:00 uur van harte welkom om een rondleiding te

volgen.

Tot nu toe hebben we in de groepen 6 tot en met 8
twee zelftesten per week uitgedeeld. Inmiddels

hebben veel kinderen recent een coronabesmetting
doorgemaakt, waardoor testen de eerste weken geen

nut heeft. Daarnaast gaven andere kinderen aan
stapels testen thuis te hebben liggen. Vanaf volgende

week delen wij de testen niet meer uit. Voor alle
kinderen van de groepen 1 tot en met 8 geldt: bij

behoefte aan zelftesten graag een berichtje aan mij
of de groepsleerkracht. Dan zorgen wij dat de

kinderen testen mee naar huis krijgen.

Een fijn weekend en tot maandag!

Met vriendelijke groet,
Nicole Eykelenboom,

directeur

Te bereiken via: info@maranathaschool.nl,
n.eykelenboom@maranathaschool.nl of via Parro.
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SCHOOLJAAR 2021-2022
Ma 14 maart 2022
● Mararaad
● Stroopwafel uitgi�e
Di 15 maart 2022
● Kunstmenu groep 5 & 6
Wo 16 maart 2022
● Kijkochtend nieuwe leerlingen
Vr 18 maart 2022
● Kijkochtend nieuwe leerlingen

Vr 25 maart 2022
● International Schoolday

Di 29 maart 2022
● NME Excursie - Natuurlijk Zuivel OB-3 & OB-4

Trefwoord
Thema: Bijzondere ontmoetingen Inhoud: Over de waarde van de ontmoeting tussen mensen. En wat een
ontmoeting een bijzondere betekenis kan geven.
BIJBELVERHALEN
● KB: Zacheüs (Lucas 19, 1-10); Stopt u maar, komt u maar (jongsten), Matthijs-altijd-prijs (Matteüs 9, 9).
● OB: Jezus ontmoet Marta en Maria (Lucas 10, 38-42); Jezus en Zacheüs ontmoeten elkaar (Lucas 19, 1-10).
● BB: Een gastvrouw van niks (Lucas 10, 38-42); Te goed voor jou (Lucas 19, 1-10).

Stroopwafelactie
Afgelopen week hebben wij weer enorm veel ingevulde bestellijsten ontvangen en de
stroopwafelbakker is op dit moment druk met het bakken van de stroopwafels. Maandag
worden de stroopwafels bij ons op school afgeleverd en vanaf 14.30 uur kunt u deze
ophalen. Bij mooi weer zullen wij per groep de stroopwafels in de patio neerzetten en
kunt u ze hier ophalen. Bij slecht weer zullen ze op het podium worden neergezet.

Voor het klaarzetten van de stroopwafels kunnen wij nog wat hulp gebruiken. Bent u
vanaf 11.00 uur beschikbaar dan mag u een mailtje sturen naar Norella - n.jalal@maranathaschool.nl

In de volgende MaraNieuwtjes zullen wij u informeren wie de topverkopers zijn van 2022 en wat de
schoolreisbestemming voor volgend schooljaar gaat worden.

Verslag Museumbezoek groep 6, 7, & 8
Donderdag zijn de leerlingen van groep 6,7 & 8 op excursie geweest naar het
van Gogh Museum in Amsterdam. Na rondleiding door het museum zijn de
leerlingen zelf aan de slag gegaan in het museum atelier. Een verslag van de
dag leest u hieronder.

We gingen naar het Van Gogh Museum en het  was heel leerzaam.
En we gingen ook nog een workshop doen, tekenen zoals van Gogh dat ook
deed.
Dat deden we met twee speciale pennen een kroontjespen en een rietpen.
Het was lastig maar het is gelukt., het opruimen was lastiger ( ;
Toen kregen we een rondleiding en hebben we hele mooie schilderijen gezien.
En informatie  zoals dat hij de doeken 2 keer gebruikt vooren achter
Er was ook een stambeeld. We hebben bijna alle beroemde schilderijen gezien en het was heel
cool. Sanne en Kiki
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Kijkochtend
Open ochtend op de 3 scholen aan de Buytewech (Ladderhaak) in
Nieuwkoop op 16 en 18 maart tussen 9.00 uur en 12.00 uur. Wordt uw
kind volgend schooljaar 4 jaar (uiterlijk juni 2023)?
U bent van harte welkom op de kijkochtenden om de sfeer op de
scholen te proeven en een kijkje te nemen in de groepen.

AANMELDEN
Wordt uw kind volgend schooljaar 4 jaar (uiterlijk in juni 2023)? Dan
willen u vragen om uw kind aan te melden vóór 1 april. Vanaf deze
datum gaan wij de groepsindelingen voor het schooljaar 2022-2023
maken.

Jarige deze week

14 maart:
Sifra (KB-A)

4 jaar

14 maart:
Liona (OB-4)

9 jaar

15 maart:
Sjoerd (BB-6)

10 jaar

16 maart:
Hyab (OB-3)

8 jaar

16 maart:
Lia (BB-7)

10 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.

● 18 maart:Tenille Bannatyne ● 1 april: Jantien Smith

● 25 maart: Michelle Aij ● 8 april: Rebecca Rincheval

Samen voor Oekraïne
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