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In deze Nieuwsbrief
Nieuws van de directie over sneeuw, griep en activiteiten deze week. Verder wat kort nieuws en de vaste

rubrieken. Veel leesplezier!

Nieuws van de directie

Beste ouders/verzorgers,

Vorige week speelden de kinderen zonder jas op het
schoolplein en vandaag moesten de mutsen en sjaals

weer uit de kast worden gehaald. Er was sneeuw!

Door de situatie in Oekraïne zijn vele mensen op de
vlucht, ook in Nederland komen steeds meer

vluchtelingen. Onder deze vluchtelingen zijn veel
kinderen die natuurlijk recht hebben op onderwijs. In

de regio's waar onze scholen zich bevinden;
Nieuwkoop, Kaag & Braassem en Alphen a/d Rijn,

slaan verschillende organisaties hun handen ineen om
voor hen een veilige en goede opvang te bieden.

WijdeVenen heeft de opdracht om voor de gemeente
Nieuwkoop een educatieve crisisopvang in te richten.
Er komt een centrale plek in Nieuwkoop op de locatie
Buytewech. WijdeVenen vindt het belangrijk dat we

deze kinderen een veilige plek kunnen bieden waar zij
elkaar kunnen ontmoeten en onderwijs kunnen

volgen. Hiervoor wisselen we kennis uit met onder
andere het LOWAN en de Taalklas van het SWV.

Wil jij hier ook een mooie bijdragen aanleveren, dat
kan! Voor de locatie zijn we nog op zoek naar

leerkrachten, leerkrachtondersteuners,
onderwijsassistenten en vrijwilligers. Stuur een mail
naar Lizzy Buntsma (l.buntsma@wijdevenen.nl) om

met elkaar in gesprek te gaan. Er is nog geen
definitieve startdatum bekend, omdat er eerst

voldoende mensen beschikbaar moeten zijn om deze
kinderen op te vangen.

Afgelopen week waren helaas veel kinderen afwezig.
Er heerst een vervelende griep, waar de kinderen flink
ziek van zijn. Meerdere dagen achter elkaar koorts is
geen uitzondering. Ook waren er twee leerkrachten

ziek. Daardoor moest maandag één van de
kleutergroepen thuisblijven. Het is echt een

noodoplossing, als geen van de andere mogelijkheden
geregeld kan worden. Voor dinsdag tot en met vrijdag

is het gelukkig wel gelukt een oplossing te vinden. In
groep BB-6 waren zelfs meer kinderen ziek dan op
school. Zij hebben een herhalingsweek met allerlei
leuke activiteiten gedaan, anders moesten wel heel

veel kinderen de lesstof inhalen. Hopelijk knapt
iedereen snel weer op en zien we jullie maandag weer

op school. Beterschap!

Naast het reguliere lesprogramma stonden deze week
veel leuke activiteiten op het programma. KB-B is

naar de dorpsboerderij in Nieuwkoop geweest, vorige
week was KB-A al bij de pasgeboren geitjes op

bezoek geweest. OB-3 en OB-4 gingen naar
kaasboerderij de Vossenburcht in Langeraar. Vol

enthousiaste verhalen over melkrobots, kalfjes en een
veulentje kwamen zij terug. In de bovenbouw hebben
de leerlingen les gekregen over geldzaken. Kortom: er
is weer veel gebeurd. Fijn dat het allemaal weer kan!

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 4 april t/m Vr 8 april 2022
● Geen bijzonderheden

Ma 11 april 2022
● Mararaad
Wo 13 april 2022
● Paasviering incl. paasontbijt
Do 14 april 2022
● Studiedag team (alle leerlingen vrij)
Vr 15 april 2022
● Goede vrijdag (alle leerlingen vrij)

Ma 18 april 2022
● Tweede paasdag
Di 19 april 2022 t/m Vr 22 april 2022
● Inloopmoment van 08.15 tot 08.30 u (alle groepen)

Meivakantie
Ma 25 april 2022 t/m vr 6 mei 2022

Trefwoord
Thema: Nieuw leven Inhoud: Over het zien dat iets nieuws begint; over de ervaring dat het leven zelf vernieuwd kan
worden.
BIJBELVERHALEN
● KB: Het laatste avondmaal (Lucas 22, 1-38); Jezus voelt zich alleen (Lucas 22, 39-53).
● OB: Alleen gelaten (Matteüs 26, 17 – 56); Een gebroken Petrus (Lucas 22, 54-62).
● BB: Ruzie aan tafel (Lucas 22, 1-54); Een gebroken Petrus (Lucas 22, 54-62)

Paasviering
Op woensdag 13 april vieren wij in de klas onze paasviering. De leerlingen worden om
08.30 uur in de klas verwacht voor het paasontbijt verzorgd door school vanuit de
ouderbijdrage. Alle leerlingen mogen hiervoor hun eigen menukaart invullen en
ontvangen hun bestelling bij aanvang van het ontbijt.

Wij willen u vragen om aan de kinderen een bord, beker, boterham mesje, en een
kleine lepel mee te geven.
Alle leerlingen mogen op deze dag in hun pyjama of onesie naar school komen.
Er wordt op deze dag nog wel buiten gespeeld dus houdt u hier aub rekening mee.

De leerkrachten zullen zelf verdere invulling geven aan de paasviering in de klas.

Ouderbijdrage
Komende week ontvangen alle instroom leerlingen via de parro app een betaalverzoek voor de ouderbijdrage. Deze
zal berekend worden aan de hand van het startmoment van de leerling.

De ouderbijdrage wordt o.a. gebruikt voor:
• Festiviteiten (o.a. Sinterklaas, Kerst, Pasen, themafeest etc.)
• Activiteiten (o.a. kinderboekenweek, International schoolday, sportdag, museumbezoek, afscheid gr. 8)
• Voorzieningen (o.a. huur buiten speelveld, klassen budget, aanvullend (les-/spel-) materiaal)
• Cadeautjes (o.a. sintcadeautjes, kerstboek)

De ouderbijdrage 2021/2022 is door de MR, OR en directie als volgt vastgesteld:
• Per kind (per regulier schooljaar) € 27,50
• Per kind bij instroom na 1 januari 2021 (nieuwe leerlingen) € 15,00



Bovenstaande activiteiten behoren niet tot het gewone lesprogramma en uw bijdrage is dus onmisbaar om dit alles
te realiseren! Heeft u problemen met het betalen van de ouderbijdrage via schoolkassa dan kunt het bedrag ook
handmatig overmaken op rekeningnummer NL89 RABO 0185 2615 66 tnv ST. Vrienden van de Maranathaschool.

1 april
Vandaag zijn groep 6 en 7 in de maling genomen door hun leerkracht. Zij dachten een
Zweeds loopspel met rekenopgaven te gaan doen. Wat zij niet wisten is dat geen
enkele opgave beantwoord kon worden. Het was hilarisch om te zien hoe serieus ze
aan de slag gingen met sommen. Een aantal kinderen van groep 7 had op een
gegeven moment door dat er iets niet klopte, maar groep 6 ging vrolijk verder. Pas

toen de opgaven besproken werden, viel het kwartje.
Groetjes, Mitchell en Amber

In KB-A hebben de leerlingen donderdag potloodpunten
in de grond gestopt. Als je deze met liefde behandeld ,
water geeft en een liedje voor ze zingt groeien er s’ nachts misschien wel nieuwe
potloden ?!? En u gelooft het niet maar vanmorgen stond er bak met nieuwe potloden
op tafel! Was dit nu een grapje van de juf of niet ??

Bag-2-School Kledinginzameling- opbrengst
We hebben met elkaar weer heel veel zakken kleding ingezameld. Totaal 194 kilo !
Voor iedere kilo ontvangen wij 0,30 cent. Dankzij jullie bijdrage is de workshop pot weer gevuld met €58,20

Week van het geld
Donderdagmiddag hebben de groep 6 t/m
8 bezoek gehad van Ilse Esselink die in deze
groepen een gastles kwam verzorgen voor
de week van het geld. Met veel
enthousiasme heeft zij meer vertelt over
veilig betalen, keuzes maken en sparen.
Deze gastles is niet alleen superleuk maar
zorgt ook voor meer financiële kennis bij

kinderen.   De gastles  werd afgesloten met een spannende cash quiz.

OB-3 en OB-4 op bezoek bij de zuivelboerderij
Afgelopen dinsdag zijn de leerlingen van OB-3 en OB-4 op bezoek geweest bij
de Zuivelboerderij de Vosseburch. Eerst vertelde de boerin alles over koeien,
de melk en welke soorten kaas er gemaakt werden. Hierna begon de
rondtocht op de boerderij. Hier zagen we allemaal verschillende dieren en ook
kregen we uitleg over de melkrobot en hoe kaas gemaakt wordt. De kinderen
mochten kalfjes voeren en ook een kijkje nemen bij een veulentje wat net
geboren. Tot slot was en nog een leuke speurtocht. De leerlingen hebben
super veel geleerd tijdens deze leerzame ochtend! Dank aan alle ouders die
deze ochtend mee zijn gegaan om de leerlingen te vervoeren!



De kleuters op bezoek bij de dorpsboerderij
Afgelopen week zijn de kleuters ter afsluiting van het thema jonge dieren op bezoek geweest bij de Dorpsboerderij in
Nieuwkoop. In een gezellige stoet gehuld in oranje hesjes zijn de leerlingen naar de dorpsboerderij gewandeld.
Aangekomen bij de boerderij mochten ze de geiten en schapen voeren met hun zelf meegenomen wortels en appels.
Hierna zijn ze de weide ingegaan om de dieren te aaien en te knu�elen. Het bezoek aan de kraamkamer met de 3
kleine geitjes was natuurlijk het mooiste.

Jarige deze week

1 april:
Elise (OB-4)

8 jaar

1 april:
Adje (KB-B)

6 jaar

5 april:
Famke (BB-7)

11 jaar

6 april:
Niene (KB-B)

4 jaar

6 april:
Leonie (KB-B)

6 jaar

8 april:
Aron (KB-A)

5 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.

● 8 april: Rebecca Rincheval ● 22 april: Maaike Baardse

● 13 april: Cecile Ijsakkers ● 13 mei:Cathrien Mater
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