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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,

Sinterklaas is weer vertrokken en inmiddels is de
kerstsfeer al in de school gebracht. Met dank aan
twee ouders is de benedenverdieping heel gezellig
geworden en ook boven staat in iedere groep een
kerstboom. De lichtjes maken deze donkere dagen

voor kerst heel sfeervol. Enkele groepen zijn vandaag
al begonnen aan de kerstknutsel. De komende week

zal ook in de andere groepen gewerkt worden aan de
kerstknutsel, ik ben erg benieuwd naar de resultaten.

Ik weet zeker dat ook deze heel gezellig in de klas
zullen staan en later thuis. Wat er precies gemaakt

gaat worden, mogen de kinderen zelf thuis vertellen!

De berichtgeving over een mogelijke scholensluiting of
‘verlengde kerstvakantie’ blijft alle kanten op gaan.
De ene dag is de kans op eerder sluiten groot en de

volgende dag lijkt het plan weer compleet van de
baan. Op de achtergrond bereiden we ons op alle

scenario’s voor, maar we proberen de nadruk op het
hier-en-nu te blijven leggen. Nog enkele kinderen

zitten in quarantaine of zijn ziek, maar verder zijn alle
kinderen op school. Dat is ook waar zij horen te zijn, in
de klas om nieuwe dingen te leren en plezier te maken.

Met elkaar proberen we dit zo veilig mogelijk te
maken, door regelmatig handen te wassen, goed te

ventileren in de klassen en ook bij milde klachten voor
de zekerheid (laten) testen. We realiseren ons dat het
lastig is om werken te combineren met alle geldende

maatregelen en het vervelend is dat een kind met
alleen een neusverkoudheid ineens (even) thuis is. En
de continu veranderende regels levert ook verwarring

op. Een dankjewel aan alle ouders die een berichtje
sturen of naar school bellen om te overleggen. Ook

een dankjewel aan alle ouders die actie ondernemen
bij klachten, zoals testen of thuisblijven. Daarmee

helpen jullie ons enorm en blijft het virus onder
controle. Dan kunnen wij ons richten op onze

belangrijkste taak: goed onderwijs en aandacht voor
de sociaal-emotionele ontwikkeling.

De kerstviering willen we graag een week eerder
vieren. Het lijkt misschien voorbarig, maar gunnen de
kinderen een fijn kerstfeest, waardoor we liever het

zekere voor het onzekere nemen. Door de
avondlockdown hebben we contact gehad met de

PO-Raad vanwege het protocol, de GGD voor advies
en de gemeente om af te stemmen. Uiteindelijk
hebben we met de drie scholen besloten om het
kerstfeest tijdens schooltijd te vieren. Anders dan

anders, maar we gaan er hoe dan ook een hele fijne
viering van maken.

De zelftesten zijn vandaag (eindelijk!) bezorgd. De
leerlingen uit groep 6, 7 en 8 hebben er vier mee naar

huis gekregen. Precies voldoende om de komende
twee weken op maandag- en donderdagochtend

preventief te testen.

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 13 t/m vrijdag 17 december 2021
● Kerstknutsel - in eigen klas zonder ouderhulp

Do 16 december 2021
● Kerstlunch incl. kerstviering (tijdens schooltijd)

Ma 20 t/m vrijdag 24 december 2021
● Inloopmoment - vervalt

Wo 22 december 2021
● Kerstdiner incl. kerstviering - vervalt

Vr 24 december 2021
● Kleuters hele dag vrij
● Gr. 3-8 vanaf 12.00 uur vrij

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

Trefwoord
Thema: Verrassend Inhoud: Over hoe we omgaan met verrassingen in ons leven. En wat het betekent om elkaar te
kunnen verrassen.
BIJBELVERHALEN
● KB: Een verrassend bericht voor Maria (Lucas 1, 24-38); Maria heeft een verrassend bericht voor Elisabet (Lucas

1, 39-56).
● OB: Zacharias wordt verrast (Lucas 1:5-22); Maria wordt verrast (Lucas 1, 26-38).
● BB: Zacharias en Elisabet worden verrast (Lucas 1, 5-23); Maria wordt verrast (Lucas 1,26-38).

Kerstviering- update
De kerstviering staat op woensdag 22 december op het programma. Nu we een avond lockdown hebben na 17:00
uur en er nog geen duidelijkheid is over het wel of niet verlengen van de kerstvakantie hebben we besloten om de
kerstviering naar voren te halen en het diner te wijzigen in een lunch op donderdag 16 december tijdens schooltijd.
Alle leerlingen nemen voor deze dag een eigen lunchpakket mee incl. drinken, Daarnaast ook graag een eigen
bord, bestek en plastic tasje. Vanuit school zullen wij alle leerlingen trakteren op iets lekkers als extraatje. Wilt u als
ouder ook nog een lekker hapje voor de lunch aanleveren voor de klas van uw zoon of dochter neemt u dan even
contact op met de leerkracht.
Alle leerlingen mogen op deze dag in hun kersttrui of andere gezellige kerst outfit komen. Er wordt op deze dag
nog wel buiten gespeeld dus houdt u hier aub rekening mee.
Aansluitend aan de lunch zullen alle groepen in hun eigen klas een eigen kerstviering vieren. Het welbekende
kerstkado ontvangen alle leerlingen op de laatste schooldag van dit jaar.

Jarigen deze en volgende week

12 december:
Daniella (KB-A)

6 jaar

14 december:
Joost (KB-B)

5 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.

● 17 december: Miranda van Dam ● 14 januari: Sandra v/d Broek

● 24 december: Marjoleine Stigter ● 21 januari: Maaike van Eijk

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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