
MaraNieuwtjes
Wekelijkse nieuwsbrief van de Maranathaschool

EMAIL info@maranathaschool.nl

TEL. 0172-520055

WEBSITE www.maranathaschool.nl

FACEBOOK Maranathaschool Nieuwkoop

TWITTER @maranathaschool

In deze Nieuwsbrief
Nieuws van de directie over de afgelopen week, de vijfde gewoonte, terugblik op de ouderavond mediawijsheid

en een vooruitblik op de kinderboekenweek. Verder kort nieuws en de vaste rubrieken. Veel leesplezier!

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,

Opnieuw een week met veel activiteiten. Dinsdag zijn
de nieuwe schoolmaatjes voor dit schooljaar
gekoppeld. De kinderen uit groep 8 hebben

voorgelezen aan één of twee kinderen uit de
kleuterbouw. Naast het wekelijks samen genieten van

het lezen van een prentenboek, helpen de oudere
kinderen de jongere kinderen met gezamenlijke

activiteiten. Ik heb veel enthousiaste geluiden gehoord.
Donderdag waren de groepen 3 en 4 op bezoek bij de

kinderboerderij in Alphen a/d Rijn om te leren hoe
dieren zich voorbereiden op de winter. Groep 7 en 8
waren naar de Techniek 3-daagse in Aalsmeer en

hebben daar een hele leerzame dag gehad. Op onze
Facebook staan foto’s en berichten bij deze leuke

activiteiten. Leuk om te volgen!.

Vanuit het Leader in Me concept stond deze week
gewoonte 5 centraal: Eerst begrijpen, dan begrepen

worden. Oftewel: luister voordat je praat. Bij deze
gewoonte gaat het om de instelling en vaardigheid

om je echt open te stellen voor inzichten en meningen
van anderen. Deze gewoonte volgt na win-win. Op het
moment dat je besluit dat je er samen uit wilt komen
en een oplossing wilt zoeken die voor beiden goed is,
moet je je best doen om de ander ook te begrijpen.

Uit ervaring blijkt dat deze gewoonte één van de
moeilijkste is. Vanuit de Breinhelden zijn de stopkracht
(de vaardigheid om je in te houden, om je impulsen te

controleren) en spiegelkracht (metacognitie, het
denken over denken, het zelfreflecterende vermogen)

deze week aan bod gekomen.

Tijdens de ouderavond mediawijsheid is een aantal
interessante vragen/dilemma’s besproken: 1) Wat is

gezond gamen? 2) Wat zijn goede en passende apps
per leeftijd? 3) Hoe kan ik mijn kind goed begeleiden
op het gebied van sociale media? 4) Hoe kan ik mijn
kind vrijlaten maar toch ook controleren? 5) Wat zijn

gevaren? En hoe kan ik balans vinden; wanneer wèl en
wanneer niet? Het was een interessante bijeenkomst
met het voornemen vaker met ouders bij elkaar te

komen om dergelijke vragen met elkaar te bespreken.
Dit is een handig instrument om met kinderen in

gesprek te gaan over mediagebruik: MediaDiamant
(mediawijsheid.nl). Andere nuttige websites zijn:

Homepage - Mediasmarties, Mediaopvoeding: je kind
verstandig leren omgaan met media

(mediawijsheid.nl) en Leeftijdsadvies van PEGI
(kijkwijzer.nl).

Ook komende week wordt weer een leuke week:
woensdag is de start van de Kinderboekenweek!

Lezen is heel erg belangrijk, wie geïnteresseerd is in
meer informatie over het belang van lezen, raad ik

deze website aan: Waarom doet lezen ertoe? -
Stichting Lezen. Op school zullen we extra veel

aandacht aan lezen besteden, via de kinderen zullen
jullie hier ongetwijfeld meer over horen.

Met vriendelijke groet, Nicole Eykelenboom
Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.
Bereikbaar via 0172-520055 of door een bericht sturen via de

Parro-app. E-mailadressen zijn:
n.eykelenboom@maranathaschool.nl of info@maranathaschool.nl.
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SCHOOLJAAR 2022-2023
Ma 3 oktober 2022
● Incasso ouderbijdrage (via schoolkassa)
Wo 5 oktober 2022 t/m vr 14 oktober
● Kinderboekenweek thema: Giga Groen
Do 6 oktober 2022
● KBW themadag incl. gezamenlijk optreden om

08.30 uur op het plein
Vr 7 oktober 2022
● Kinderboekenmarkt

Ma 10 t/m do 13 oktober 2022
● Inleveren Bag 2 School
Do 13 oktober 2022
● Ophaaldag Bag 2 school
Zo 16 oktober 2022
● Schoolkerkdienst

Ma 17 t/m vr 21 oktober 2022
● Inloopweek 08.15-08.30 uur
Ma 17 oktober 2022
● Mararaad
Di 18 oktober 2022
● Praktische verkeerslessen Onderbouw
Do 20 oktober 2022
● Praktische verkeerslessen Bovenbouw
● Kunstmenu groep 3 & 4 -
Vr 21 oktober 2022
● Praktische verkeerslessen Kleuterbouw

Trefwoord
Thema: Jij of ik ? Inhoud: Over het innemen van de belangrijkste positie. Over de eerste zijn, keuzes maken,
macht en inschikken.

Passend bij TLIM gewoonte 5: Eerst begrijpen, dan begrepen worden - luister voordat je praat.

BIJBELVERHALEN
● KB: Sara en Hagar? (Genesis 16, 1-6); Hagar (Genesis 16, 7-15).
● OB: De strijd om de eerste plaats (Genesis 16); De geboorte van Ismaël (Genesis 16 en 17)
● BB: Jaloers (Genesis 16 en 17); Er is hier maar één moeder (Genesis 16).

Kinderboekenweek 2022
Op 5 oktober start de Kinderboekenweek Dit jaar is het thema: Gi-Ga-Groen

Natuurlijk beginnen wij deze leuke projectweek weer met een bijzondere
opening (let op de opening is gewijzigd naar donderdag 6 oktober) en gaan
we daarna aan de slag met allerlei activiteiten. Uw kind zal er vast wel het
nodige over vertellen en uiteraard houden wij u op de hoogte via de
Parro-app.

De opening:
Op dit moment wordt er al druk geoefend met het dansje op het themalied
van de Kinderboekenweek

Kinderen voor Kinderen | Gi-ga-groen (O�ciële videoclip)
Op donderdag 6 oktober willen wij om 08.30 uur op het plein met alle
groepen het eindresultaat aan u laten zien.

Daarnaast willen wij u ook vragen of de kinderen op donderdag 6 oktober iets groens aan willen trekken. Na de
openingsdans gaan de leerlingen groepsdoorbroken een Gi-Ga Groene speurtocht door de school doen.

Wat gaan we nog meer doen:
Alle groepen gaan in de Kinderboekenweek met hun klas afval prikken in de omgeving van school. Voor sommige
groepen is hier extra ouderhulp bij nodig. De leerkrachten zullen hier in de Parro App een oproep voor doen.
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Boekenmarkt
Op vrijdag 7 oktober organiseert groep 8 de boekenmarkt in de speelzaal. Er zijn de afgelopen week al heel veel
boeken ingeleverd dus er is voor iedereen weer genoeg te kiezen. De kinderen die boeken hebben ingeleverd
ontvangen op vrijdag 7 oktober hun tegoedbon die zij weer kunnen inleveren voor andere boeken.  Alle boeken
kosten € 0,50 per stuk, wilt u vooral kleingeld meegeven als de kinderen een boek gaan kopen. Alle groepen graan
tijdens schooltijd met hun klas naar de boekenmarkt. Als u zelf nog een kijkje wilt nemen op de boekenmarkt is dit
mogelijk van 12.00 tot 12.15 uur.
De opbrengst van de de boekenmarkt is voor de schoolbibliotheek.

De Giga Groene gri�el
Dit jaar hebben wij er voor gekozen om ipv de voorleeswedstrijd de Giga Groene Gri�el wedstrijd te organiseren.
Groep 1 t/m 3 gaat aan de slag met een Giga Groene kleurwedstrijd en groep 4 t/m 8 gaan hun eigen boekenkaft
ontwerpen met een bijpassend verhaal. De leerlingen van de MaraRaad zullen uiteindelijk de winnaars kiezen.

Boeken gevraagd voor de kinderboekenmarkt
Vrijdag 7 oktober organiseren wij samen met de leerlingen van BB-8 de boekenmarkt.
Na het succes van voorgaande jaren zijn we opzoek naar nieuwe boeken voor de
boekenmarkt en hiervoor gaan we jullie hulp inroepen!! Alle leerlingen mogen vanaf
maandag 19 september t/m donderdag 6 oktober “oude” kinderboeken inleveren.
Voor ieder boek wat zij inleveren ontvangen zij dan een tegoedbon waarmee ze op de
boekenmarkt een nieuw boek kunnen aanscha�en. Hiermee hopen we voor alle
leerlingen/leeftijden weer voldoende nieuwe boeken op de markt komen. Er zijn een
paar natuurlijk wel een paar spelregels:
● Boeken kunnen worden ingeleverd bij de leerkracht voorzien van een briefje met daarop hun naam..
● Boeken moeten schoon en netjes zijn. Beschadigde boeken of waarin getekend is kunnen we niet verkopen.
● Leerlingen ontvangen maximaal 5 tegoedbonnen, meer boeken inleveren mag natuurlijk wel maar hier

ontvangen je dan geen tegoedbon voor.
● Boeken moeten geschikt zijn voor leerlingen van groep 1 t/m 8.
● Tijdens de boekenmarkt overhandigen wij de tegoedbonnen, zodat deze niet thuis vergeten kunnen worden.

Bag 2 school Kledinginzameling
Maandag krijgen alle leerlingen weer een bag2school flyer (geen zakken meer) mee naar huis.
U kunt dan thuis een tas of vuilniszak vullen met oude kleding, schoenen, knu�els, lakens, etc.
Vanaf maandag 10 oktober tot uiterlijk donderdag 13 oktober 08.30 uur kunt u de gevulde
zakken weer inleveren bij de schuur. Op donderdag 13 oktober worden alle ingeleverde zakken
gewogen, waarvoor onze school 30 cent per kilo krijgt uitbetaald. Van dit geld kopen we
materialen die we gebruiken bij de workshops.  We hopen dus weer op veel gevulde zakken.

Uitnodiging schoolkerkdienst
Op zondag 16 oktober houden wij weer een schoolkerkdienst. Deze wordt gehouden in het Evangelische Gemeente
de Brug. “De Brug” aan de Nieuwveenseweg 15. De aanvang van de dienst is 10.00 uur en zal een uur duren. Daarna
is er gelegenheid elkaar te spreken onder het genot van ko�e/thee en limonade voor de kinderen. Het wordt een
echte kinderdienst, waarin we veel zullen zingen onder begeleiding van een bandje. Ook zullen er een aantal
kinderen uit de verschillende klassen meewerken aan de dienst. In alle klassen worden de liederen geoefend en
maken we iets moois, wat in de dienst weer terug zal komen. Wij hopen op veel kinderen die samen met hun
ouders/verzorgers of opa/oma naar de kerk toe zullen komen.
Tijdens de dienst is er voor kinderen tot en met 3 jaar oppas aanwezig.
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Incasso ouderbijdrage
Op maandag 3 oktober ontvangt u via schoolkassa een betaalverzoek voor het schoolgeld schooljaar 2022-2023.
De ouderbijdrage is met goedkeuring van de MR vastgesteld op € 27,50 per leerling. In een tijd dat alles duurder
wordt hebben wij besloten om de ouderbijdrage niet te verhogen. Dit is mogelijk omdat vorig jaar 97% van de ouders
de ouderbijdrage heeft voldaan.
De ouderbijdrage is bedoeld voor de bekostiging van zaken die niet door de overheid worden vergoed, zoals
Sinterklaas en Kerst, bieb op school abonnementsgeld, het groep 8-uitje & afscheidsavond, themafeest activiteiten,
gebruik sportvelden en eventuele excursies. In de schoolkassa app kunt u er voor kiezen om het bedrag in 1 of
meerdere termijnen te voldoen. Heeft u problemen met het betalen via de parro app dan kunt u het geld ook
handmatig overmaken naar rekeningnummer NL89 RABO 0185 2615 66 tnv St vrienden van de Maranathaschool
o.v.v. de naam van uw zoon of dochter. Heeft u vragen dan kunt u deze stellen via n.jalal@maranathaschool.nl
We zien uw betaling graag tegemoet.

Ouderhulp verkeerslessen
Door een optreden van kunstmenu voor de onderbouw hebben wij de verkeerslessen voor de onderbouw en
bovenbouw gewisseld.
Dit betekent dat de verkeersles van de onderbouw nu op dinsdag 18 oktober is ingepland en de verkeersles van de
bovenbouw op donderdag 20 oktober. Voor beide datums zijn we nog op zoek naar hulpouders. Bent u deze dag
(ochtend of middagdeel) beschikbaar om te helpen kunt u een berichtje sturen naar Norella

Jumbo Sponsoractie - Facebook deel actie
Wij hebben nog 1x keer jullie hulp nodig voor het bemachtigen van 100 sponsor
vouchers.
Wat moet je hiervoor doen?
Ga naar de Facebookpagina van Jumbo Nieuwkoop en deel het bericht van de
Maranathaschool Nieuwkoop vanaf de Jumbo pagina op je eigen Facebook.
Bij 100 gedeelde berichten binnen 48 uur verdienen wij 100 sponsor vouchers voor ons
fantastische sponsordoel: nieuwe werkplekken op de gang.
Helpen jullie mee met delen?

Tussenstand Jumbo Sponsoractie
De Jumbo Sponsoractie is inmiddels een paar weken onderweg en de teller staat nu op € 155,50
De actie duurt nog t/m 18 oktober dus we hebben nog een paar weken de tijd om een mooi
bedrag bij elkaar te sparen. Rekent u af bij de zelfscan kassa dan kunt u bij de caissière of
servicebalie u vouchers vragen. Blijft u vooral sponsor vouchers in onze speciale jumbo
brievenbus deponeren (bij de entree) of in de brievenbus op de brug (nr 7). Wij voeren de
codes dan voor in. Alle beetjes helpen en samen hopen wij een mooi eindbedrag bij elkaar te
sparen.
Zelf invoeren kan natuurlijk op de de speciale website Jumbo Bas Bobeldijk -
Sponsoractie

Techniek 3-daagse verslag
Op donderdagochtend gingen we naar de Techniek 3 daagse. We gingen om 8
uur weg.
Toen we er waren kwamen we in een grote hal. Daarna gingen we in groepjes
naar allerlei soorten dingen: je kon dingen maken en knutselen, graveren en
ontdekken.
Je kon ook dingen winnen. Wij vonden het een hele gezellige en geslaagde dag.
Robyn en Rivka - groep 7
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Hallo wij zijn Rivka en Guusje (groep 8). Wij gaan je nu iets vertellen over de
techniek 3 daagse
Wij waren hier met school. wij gingen de bus in. En we vertrokken. wij waren
aangekomen.wij waren vlaggetje grijs. als eerst ging ik (Rivka) een mini auto
maken.en Guusje ging dus een kart repareren.en Rivka ging in een
vrachtwagen ik denk niet dat je vaak in je leven een vrachtwagen camera.
mag besturen. ik denk ook niet dat je wist dat er een stapelbed zit in een
vrachtwagen.En met luxe een tv of magnetron,ko�eapparaat zo kunnen we
nog heel vertellen over een vrachtwagen maar  toen ging  de bel dus we
gingen de volgenden ronden in Rivka ging een mini ventilator maken en ik
(Guusje) een lamp ik wou een groene doen maar dat hadden ze niet dacht ik
we deden nog een paar kleine spelen en mochten we een half uur zelf
rondlopen en dan waren er verschillende onderdelen een paar onderdelen
waren robotica en auto dingen enzovoort.Toen hebben we een VR game
gedaan waarbij je een auto deur moest verven in een kleur naar keuzen de VR leek net echt.Toen gingen we weer
terug het was een saaie busrit maar het was het helemaal waard het was heel leuk en we hebben veel geleerd ik
hoop dat we hier nog eens naar toe zullen gaan.Dit was onze ervaring wij vonden het een dikke tien waard.

De Jungle in de Kleuterbouw
U heeft het vast wel gemerkt, de afgelopen weken waren onze klaslokalen omgetoverd tot
een jungle. We hebben leeuwen, slangen, krokodillen, apen, papegaaien en olifanten gemaakt.
Zijn we op pad gegaan door de jungle, waarbij we blaadjes en banaantjes hebben geplukt, de
neushoorn, slang  en een grote bruine beer hebben nagedaan. Wat hebben we veel geleerd
en wat was de betrokkenheid groot!
Ons volgende thema staat alweer te trappelen en zal in het teken staan van de KBW:
Gi-Ga-Groen

Jarigen deze week EHBO Workshop

2 oktober:
Liza (BB-6)

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.

● 7 oktober: Marina Kiur ● 21 oktober: Monika Poot

● 14 oktober: Gerda v/d Pijl ● 4 november: Marjoleine Stigter
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