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In deze Nieuwsbrief
Nieuws van de directie over de. Verder wat kort nieuws en de vaste rubrieken. Veel leesplezier!

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,

De afsluiting van het jaar voor de kerstvakantie in
2020 zullen we niet snel vergeten. Op maandagavond

werd bekend dat de scholen vanaf woensdag dicht
moesten zijn. Na wekenlange onduidelijkheid werd

dinsdag bekend dat de basisscholen opnieuw eerder
hun deuren moesten sluiten. Daardoor was vandaag

de laatste schooldag in 2021.

De afgelopen dagen stond in alle klassen het
kerstfeest centraal. Er is gezongen, er zijn verhalen

gelezen, er is geknutseld en alle kinderen hebben hun
eigen kerstboompje versierd. Gisteren was de
kerstlunch en zijn alle kinderen getrakteerd op

po�ertjes. Helaas kon ik daar niet bij zijn, omdat
donderdag mijn studiedag is. De foto’s die voorbij
komen op Parro zagen er erg gezellig uit. Ook de

verhalen van de kinderen vandaag waren enthousiast.
Gelukkig konden de kinderen dit jaar het kerstfeest

met hun klas vieren, daar hebben zij erg van genoten.

Volgende week is de school alleen open voor
noodopvang. Het is ongetwijfeld een puzzel geweest

om opvang voor de kinderen te regelen komende
week. Fijn dat het bij veel gezinnen gelukt is, het aantal
aanvragen voor de noodopvang is beperkt gebleven.

Terwijl de kinderen alvast genieten van hun
welverdiende vakantie, gaan wij op school de

afgelopen periode evalueren en het onderwijs in het
nieuwe jaar voorbereiden.

Vanaf maandag 10 januari hopen we alle kinderen
weer te verwelkomen op school. Ik wens jullie fijne

kerstdagen, een goede jaarwisseling en een gelukkig
en gezond 2022! En alle kinderen natuurlijk veel

leesplezier!

Met vriendelijke groet,
Nicole Eykelenboom,

directeur

Te bereiken via: info@maranathaschool.nl,
n.eykelenboom@maranathaschool.nl of via Parro.

SCHOOLJAAR 2021-2022
Ma 20 t/m vrijdag 24 december 2021
● Vervroegde kerstvakantie - alleen noodopvang

Kerstvakantie
Ma 27 december 2021 t/m vr 7 januari 2022

Ma 10 januari 2021
● Eerste schooldag 2022
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Trefwoord
Thema: Verrassend Inhoud: Over hoe we omgaan met verrassingen in ons leven. En wat het betekent om elkaar te
kunnen verrassen.
BIJBELVERHALEN
● KB: De herders krijgen een verrassend bericht (Lucas 2, 1-14); Een verrassend kerstkind (Lucas 2, 15-20).
● OB & BB:  Elisabet en Zacharias verrassen hun buren (Lucas 1, 23-25 en 57-66); De engelen verrassen de herders

(Lucas 2,1-20).

Ouderbijdrage uitgaven
Eerder dit schooljaar hebben wij u een betaalverzoek gestuurd voor de ouderbijdrage waarmee wij zaken bekostigen
die niet door de overheid worden vergoed. Met deze bijdrage hebben wij de afgelopen weken een fantastisch
sinterklaasfeest gevierd, zijn er namens Sint voor alle kinderen schoencadeautje gekocht. Hebben alle leerlingen
kruidnootjes gebakken en hebben zij tijdens het Sint feest een persoonlijk sint cadeau ontvangen of een zak vol
klassen cadeautjes voor hun klas.
Tijdens de kerstlunch hebben wij alle leerlingen getrakteerd op po�ertjes, zijn er mini kerstboompjes aangeschaft
voor de kerst knutsel en hebben alle leerlingen een boek ontvangen om lekker te lezen tijdens de kerstvakantie Wij
zijn heel blij dat wij mede door u bijdrage deze activiteiten kunnen organiseren en willen u bedanken voor uw
bijdrage. Heeft u de ouderbijdrage nog niet voldaan dan kunt u dit alsnog doen op rekeningnummer NL89 RABO
0185 2615 66 tnv St vrienden van de Maranathaschool o.v.v. de naam van uw zoon of dochter.

Jarigen deze en volgende week

18 december:
Lars (BB-5)

9 jaar

19 december:
Fenna (BB-5)

9 jaar

19 december:
Jurre (BB-5)

9 jaar

19 december:
Lenn (BB-5)

9 jaar

20 december:
Evi (KB-A)

6 jaar

21 december:
Jinte (KB-B)

6 jaar

23 december:
Gijs (BB-7)

11 jaar

24 december:
Hanna (KB-A)

6 jaar

25 december:
Jacco (BB-5)

9 jaar

28 december:
Meester Harm

30 december:
Juf Babette

31 december:
Dex (KB-B)

4 jaar

02 januari:
Kevin (OB-4)

9 jaar

06 januari:
Juf Rody

07 januari:
Kelsey (BB-6)

10 jaar

13 januari:
Jessica (OB-4)

8 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.

● 17 december: Miranda van Dam ● 21 januari: Maaike van Eijk

● 14 januari: Sandra v/d Broek ● 28 januari: Marjoleine Stigter
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Kunstkerstbomen gezocht
In alle groepen en in de hal hebben wij ieder jaar met kerst mooie versierde kunstkerstbomen
staan. Een aantal van deze bomen zijn aan vervanging toe of incompleet. Wij zijn daarom op
zoek naar een aantal vervangende exemplaren die we volgend jaar kunnen gebruiken. Heeft u op
zolder nog een kunstkerstboom staan of stapt u liever over op een echte boom dan nemen wij u
kunstkerstboom graag over. Mailen kan naar Norella - N.Jalal@maranathaschool.nl

Nieuws van buiten

Gemeente Nieuwkoop heeft jouw hulp nodig!
Vind je verkeersveiligheid belangrijk? Lees dan snel verder.   
  
Drempels, wegversmallingen en verkeersborden. Allemaal maatregelen die ervoor
moeten zorgen dat automobilisten zich aan de snelheid houden. Toch gebeurt dit
niet altijd waardoor er gevaarlijke situaties in het verkeer kunnen ontstaan… Hier willen wij graag samen met jou iets
aan doen!  
  
Met de campagne “bekende gezichten” willen we ervoor zorgen dat automobilisten zich aan de juiste snelheid
houden. Het plan is om eind oktober/begin november rondom scholen en doorgaande wegen borden te plaatsen
met hierop bekende gezichten. In plaats van standaard posters met een model, willen we herkenbare personen uit de
omgeving op de poster zetten. Want zeg nou zelf, je neemt toch eerder advies aan van een bekende dan van een
vreemde?  
  
Wil jij graag bijdragen aan een veilige verkeerssituatie in de wijk of rondom de school? En zou je het leuk vinden
model te staan? Help ons dan een handje mee en geef je op. Iedereen is welkom van leerkracht tot leerling. Laten we
met elkaar ons best doen om de wijk een stukje veilig te maken.   
  
Enthousiastelingen kunnen zich aanmelden door voor 20 december een email te sturen
naar redactie@nieuwkoop.nl. Na 20 december gaan we het maken van de foto’s inplannen tussen half januari en
half februari (woensdagmiddag).
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