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In deze Nieuwsbrief
Nieuws van de directie over de corona-maatregelen naar aanleiding van de persconferentie.

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

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,

Vrijdag 12 november is er weer een persconferentie
geweest over corona. Onze school maakt onderdeel

uit van SPO WIJ de Venen. Op alle scholen van WIJ de
Venen gelden de volgende maatregelen:

● de komende periode kunnen er geen
bijeenkomsten met ouders in de school
plaatsvinden zoals vieringen van Sinterklaas,
Kerst en Nieuwjaar;

● ouders komen niet in de school, tenzij er een
afspraak is gemaakt tussen de school en de
ouders en de 1,5 meter afstand goed wordt
gehanteerd; deze afspraken kunnen
bijvoorbeeld ook gemaakt worden tussen
directeur en medezeggenschapsraad of voor
een commissie of werkgroep;

● wij verplichten op onze scholen geen
mondkapje; we stellen het wel zeer op prijs
dat als u een individuele afspraak op school
hebt, u dan vrijwillig een mondkapje gebruikt;

● de scholen maken bij besmettingen in de
groepen gebruik van een beslisboom;
https://www.boink.info/beslisboom. De
directeur besluit en overlegt bij
hoogoplopende aantallen besmettingen met
het bestuur;

Continuïteit van onderwijs aan leerlingen staat
voorop. We hopen dat fysiek onderwijs mogelijk blijft
en daarom gelden (helaas) de beschreven
maatregelen.

Voor op de Maranathaschool betekent dit het
volgende:

● De vieringen rondom de feestdagen vieren wij
zonder ouders. Een groot kerstfeest houden
jullie tegoed en doen we zodra het weer kan.

● Door vorige maatregelen en regels kwamen al
weinig ouders in de school. Nu betekent het
ook dat de ouders van leerlingen in groep 1
niet meer mee naar binnen mogen. Aan jullie
ook het verzoek om bij het hek afscheid te
nemen. Er staat altijd iemand bij het hek om te
helpen als dit lastig is. Alleen op afspraak
mogen ouders de school in. Dit betekent dat
de gesprekken op verzoek, zoals in de
jaarkalender beschreven staat, wel op school
mogen plaatsvinden. Deze zijn na schooltijd,
waardoor de 1,5 meter in een goed
geventileerde ruimte mogelijk is.. Uiteraard is
online ook een mogelijkheid. Bespreek dit met
de groepsleerkracht.

● Een mondkapje in de school is niet verplicht,
maar we willen wel vragen aan ouders en/of
externen er vrijwillig een te dragen.

● Zoals in de vorige MaraNieuwtjes aangegeven
volgen wij in alle besluiten de meest recente
beslisboom. Bij twijfel nemen we contact op
met de GGD en volgen we de adviezen op.

.
Op school willen we vooral de nadruk leggen op

onderwijsplezier met de kinderen. De meesten kunnen
gelukkig gewoon naar school komen en de anderen

doen vaak online mee. We maken er een fijne tijd van
met elkaar!

Met vriendelijke groet,
Nicole Eykelenboom,

directeur
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SCHOOLJAAR 2021-2022
Ma 22 november
● Gesprekken week op aanvraag (gr 3-8)
Do 25 november 2021
● Schoenzetten (alle groepen tijdens schooltijd)
Vr 26 november 2021
● Vrijdagmiddag workshop ronde 4.3 (gr 5 t/m 8)

Ma 29 november
● Sint baksel OB - in eigen klas zonder ouderhulp

Wo 1 december 2021
● Sint baksel KB - in eigen klas zonder ouderhulp

Do 2 december 2021
● Sint baksel BB - in eigen klas zonder ouderhulp

Vr 3 december 2021
● Sinterklaasviering alle groepen

Ma 6 december
● Kerstbomen optuigen met hulpouders.

Trefwoord
Thema: ZIE JE HET? Inhoud: Over tekenen zien en begrijpen van wat nog niet is. Over oog hebben voor de signalen
van een toekomst van vrede en rechtvaardigheid.
BIJBELVERHALEN
● KB: Wie is zo slim als een ezel? (Jesaja 1:2-3.11-17); Kijk goed! (Jesaja 6: 1-13).
● OB: Open jullie ogen’ (Jesaja 1); Jesaja vertelt over zijn droom (Jesaja 6, 8-13)..
● BB: Zijn jullie echt zo dom? (Jesaja 1); Een onmogelijke opdracht (Jesaja 6, 8-13).

Sollicitatie leiderschapsrollen
Er zijn afgelopen week heel veel sollicitatiebrieven ingeleverd en komende week starten wij met de
sollicitatiegesprekken. Leuk om de kinderen zo enthousiast te zien.
O�cieel was vrijdag 19 november de laatste dag om te solliciteren maar na een paar verontruste berichten over
vergeten sollicitatiebrieven hebben we besloten dat de brieven tot dinsdag 23 november kunnen worden ingeleverd.

Sinterklaas in de kleuter en onderbouw- UPDATE
Op donderdag 25 november mogen alle leerlingen aan het einde van de middag  in de klas
hun (gym)schoen zetten.
Het inmiddels traditionele bakken van kruidnootjes staat ook dit jaar weer op de agenda. Door
de nieuwe maatregelen is het helaas niet mogelijk om dit samen met hulpouders te doen. Alle
leerlingen gaan nu op een zelfgekozen moment in de klas kruidnootjes bakken. Heeft u zich
opgegeven als hulpouder voor deze activiteit dan is u hulp voor het bakken van de
kruidnootjes helaas niet meer nodig.
Op vrijdag 3 december vieren wij de verjaardag van Sinterklaas. Er is dit jaar geen gezamenlijke aankomst op het
plein. De aankomst van Sint zal in de speelzaal plaatsvinden (zonder ouders). Uiteraard komt de Sint samen met de
Pieten nog een bezoekje brengen in de klas en ontvangen de leerlingen van de kleuter en onderbouw een kado van
Sint incl. voorverpakte kruidnootjes. Ook voor deze activiteit geldt heeft u zich als hulpouder opgegeven dan is u hulp
helaas niet meer nodig.

Sinterklaas in de bovenbouw
Net als vorig jaar wordt sinterklaas in de bovenbouw gevierd met het trekken van lootjes. Dit doen we op maandag
22 november. De kinderen kopen een cadeau van 5 euro voor degene die ze getrokken hebben en maken hier een
gedicht bij. Het ingepakte cadeau, voorzien van gedicht en naam,  wordt op de ochtend van 3 december mee naar
school genomen. In de middag hebben we in de klas gezellige sint activiteiten.
We gaan er een gezellige en leuke dag van maken.

Oproep van de Sint: Op het verlanglijst van de bovenbouw staat Monopoly Nieuwkoop. Hiervoor
kunnen zegels gespaard worden bij Jumbo Nieuwkoop. Willen jullie de Sint helpen met sparen? Zegels
kunt u inleveren bij de leerkracht van uw zoon of dochter
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Jarigen deze en volgende week

20 november:
Bradley (OB-4)

7 jaar

21 november:
Max (KB-A)

5 jaar

22 november:
Jesse (BB-8)

12 jaar

22 november:
Meester William

IB

25 november:
Mauro (BB-6)

10 jaar

26 november:
Anne Floor (BB-5)

9 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.

● 26 november: Arza Franssen ● 10 december: Corrie Zimmerman

● 3 december: Bettina Bakker ● 17 december: Miranda van Dam

Nieuws van buiten
Save the Date Zondag 28 november 19.30uur

De band 4Tune leidt een TOP2000 dienst. Wat houd dit in? Een top 2000 dienst
bestaat uit popsongs van o.a Kensington, Nick en Simon, Guus Meeuwis en
Coldplay afgewisseld met tekst.  Door de verhalen rondom de nummers, krijgen
deze een nieuwe of andere betekenis.
De verhalen en liederen gaan over eenzaamheid, twijfel en hoop.  Centraal staat
onze relatie met God. Door de verhalen en Bijbelteksten wordt erbij stilgestaan
dat God er altijd voor ons is en dat wij door Hem veilig en geaccepteerd mogen
voelen in deze moeilijke wereld.
Zien we jullie ook?  Voor evt vragen kun je bij (Robert Verhallen) terecht

Adventsproject: Tel je mee?
Misschien vraag je je weleens af of je eigenlijk wel meetelt. Of je ertoe doet als je
niet heel rijk, knap, beroemd, machtig of slim bent. De Bijbel vertelt dat iedereen
waardevol is voor God. Het kerstverhaal maakt dat op een bijzondere manier
duidelijk. Jezus zelf kwam naar de aarde als een klein hulpeloos kind, en zijn
familie was arm. Zo liet God aan ons zien dat juist “kleine” mensen - mensen die
geen macht of invloed hebben- een speciale plek bij Hem hebben. In ons

adventsboekje die je krijgt, en die tijdens advent, bij de kindernevendienst blijft, staan allerlei teksten uit de Bijbel
over personen die in de ogen van anderen misschien niet veel voorstelden, maar die van God een belangrijke taak of
een bijzondere rol kregen. In het boekje die we gebruiken staan allerlei leuke puzzels, opdrachtjes, spelletjes die we
tijdens de kindernevendienst gaan maken. Ook krijg je een Adventsposter elke zondag en kerst openen we een
luikje, zo zie je steeds meer Bijbelverhalen bij het thema tevoorschijn komen. En met Kerst zie je hoe alle verhalen bij
elkaar komen. Kom jij ook naar de kindernevendienst in adventstijd ? Groetjes de leiding van de kindernevendienst.
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