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In deze Nieuwsbrief
Nieuws van de directie over de Dag van de Leerkracht, de Kinderboekenweek en de zesde gewoonte.

Verder kort nieuws en de vaste rubrieken. Veel leesplezier!

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,

Afgelopen woensdag was de Dag van de Leerkracht.
Om alle leerkrachten (en ander onderwijspersoneel)
van WIJ de Venen in het zonnetje te zetten, was een

middag in het Stadstheater van Zoetermeer
georganiseerd. Daar hebben we geluisterd naar

verschillende sprekers. Er was een interessant verhaal
van Deborah Nas over technologische ontwikkelingen
in het onderwijs en een enorm indrukwekkend verhaal
van Joseph Oubelkas over omgaan met tegenslag en

verandering.

Woensdag was ook de o�ciële start van de
Kinderboekenweek, op donderdag was onze opening

met een Giga Groene dag op school. Een optreden
met het lied van Kinderen van Kinderen, een

speurtocht door de school met een groene beloning.
Ook zullen alle groepen afval opruimen rondom de
school om Nieuwkoop een beetje groener te maken.
De boekenmarkt, georganiseerd door de kinderen
van groep 8, was een succes. Alle kinderen kunnen
heerlijk lezen in hun nieuwe boeken dit weekend.

Toevallig kwam er vandaag een artikel uit over het
belang van lezen en voorlezen:

https://www.ad.nl/gezin/met-twintig-minuten-voorlez
en-per-dag-komt-je-kind-met-2-miljoen-woorden-per
-jaar-in-aanraking~a6506dbf/?referrer=https%3A%2F

%2Fwww.google.com%2F

Vanuit het Leader in Me concept stond deze week
gewoonte 6 centraal: Creëer synergie, oftewel: samen
is beter. We leren de kinderen dat samen uiteindelijk

beter is en dat je dan meer bereikt. Om tot synergie te
komen, ben je bereid om samen verder te willen gaan

(win-win) en dat je moeite doet om elkaar te
begrijpen. We leren kinderen dat als je synergie wilt

bereiken je van gedachten kan veranderen, omdat de
ander een goed voorstel heeft, dat je er energie van
krijgt, dat je de verschillen juist waardeert en dat je
anderen bewust vraagt om hun mening. Hierdoor

ontstaat tussen kinderen onderling nog meer
teamwork en creativiteit. Vanuit de Breinhelden kwam
buigkracht (omgaan met veranderingen of meerdere
oplossingen voor een probleem) deze week aan bod.

Een vooraankondiging: de week voor de
herfstvakantie is een inloopweek. De deuren staan
van 08:15 tot 08:30 open om binnen te komen kijken.

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.

SCHOOLJAAR 2022-2023
Ma 10 t/m do 13 oktober 2022
● Inleveren Bag 2 School
● Afvalprikken groep 3
Di 11 oktober 2022
● Afvalprikken groep 5
● Afvalprikken groep 8
Do 13 oktober 2022
● Ophaaldag Bag 2 school
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● Afvalprikken groep 6
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

Herfstvakantie
ma 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022

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: Abraham en God (Genesis 17, 1-8); Sara en een baby? (Genesis 18:1-15).
● OB: Drie bijzondere gasten Genesis 18); Ismaël of Isaak (Genesis 21).
● BB: Bijzonder bezoek (Genesis 18); Isaak of Ismaël (Genesis 21).

Kinderboekenweek 2022 Gi-Ga-Groen
Donderdag hebben wij met de hele school de Kinderboekenweek geopend.

De dag begon met een spetterend optreden op het plein met het speciaal
ingestudeerde KBW dansje. Hierna volgde een Giga Groene speurtocht door
school. De groepsindeling was groepsdoorbroken, waardoor de oudste
leerlingen samen met de jongsten de vragen hebben opgelost.

Afval prikken
Alle groepen gaan komende week afval prikken om Nieuwkoop weer iets
groener te maken. Groep 7 heeft gisteren de eerste wijk onder handen
genomen en kwam na een uur prikken met 3 volle terug op school.

Boekenmarkt
Vrijdag hebben de leerlingen van groep 8 weer een succesvolle
boekenmarkt georganiseerd. In de aanloop naar de boekenmarkt hebben zij
reclameposters ontworpen en de school versierd. Tijdens de boekenmarkt hebben zij allemaal verschillende taken
uitgevoerd en met elkaar hebben ze ruim 400 boeken verkocht !! Met de opbrengst gaan we nieuwe bibliotheek
boeken aanscha�en. De totale opbrengst van de boekenmarkt is €113,-

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.

Bag 2 school Kledinginzameling
Vanaf maandag 10 oktober tot uiterlijk donderdag 13 oktober 08.30 uur kunt u weer gevulde
zakken met kleding 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.
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Schoolkerkdienst
In de maranieuwtjes vindt u de flyer van de schoolkerkdienst. Tijdens de workshop Canva hebben kinderen een flyer
ontworpen voor deze dienst.De winnaar van de ontwerpwedstrijd is geworden: Noor van Rijswijk uit groep 8.
Haar flyer vindt u hieronder bij deze maranieuwtjes. Inmiddels zijn alle klassen druk bezig met de voorbereiding van
de dienst. Misschien heeft u de liedjes al gehoord van uw kind. Voor de kleintjes van 0 t/m 3 jaar is er oppas
aanwezig. U bent allen van harte welkom, vanaf 9:45 uur kunt u binnenlopen. Na afloop van de dienst is er ko�e,
thee en limonade.

Incasso ouderbijdrage
Op maandag 3 oktober heeft u via schoolkassa in de Parro app een betaalverzoek voor het schoolgeld schooljaar
2022-2023 ontvangen. Inmiddels heeft 64% deze bijdrage voldaan, dank hiervoor!!

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.

Jumbo Sponsoractie
Afgelopen week hebben jullie onze posts massaal gedeeld waarmee wij 100 vouchers hebben
gewonnen. Nogmaals bedankt voor het delen!

De Jumbo Sponsoractie is inmiddels een paar weken onderweg en de teller staat nu op
€ 203,75. 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

Workshop ronde 2
Deze week is de tweede ronde van de workshops van start gegaan.
Er kon een keuze gemaakt worden uit de volgende onderwerpen:
- knikkerbaan maken van papier
- groeps bordspellen
- kleischaaltje maken
- prentenboek schrijven
- schoolkerkdienst
- badminton
- pop-art

We zijn weer enthousiast het begonnen en we gaan weer mooie dingen
maken en doen.
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Jarigen deze week

2 oktober:
Liza (BB-6)

9 jaar

10 oktober:
Nora (OB-3)

7 jaar

13 oktober:
Sander (BB-6)

10 jaar

13 oktober:
Evi (OB-3)

6 jaar

13 oktober:
Niek (OB-4)

7 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.

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

● 21 oktober: Monika Poot ● 11 november: Susan Schouten

Nieuws van buiten
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Club Hervormde kerk Nieuwkoop
Wij zijn op zoek naar kinderen van groep 4 t/m groep 8 die het leuk vinden om samen met hun vriendjes en
vriendinnetjes te komen luisteren naar een Bijbelverhaal en daarna wat te knutselen of een spel te doen. Om de club
van de Ned. Herv. Kerk weer op te starten op de maandagmiddag gelijk uit school tot 16 uur om de week. We starten
14 november. Lijkt dit je leuk, meld je dan aan bij Marjolein Verhallen 06-81430354
Ook zijn we nog op zoek naar enthousiaste ouders die ons kunnen helpen om ons een keer te helpen bij de deze
middagen. Je hoeft niet creatief te zijn en je hoeft niet te helpen bij de voorbereiding. Laat het me weten.

Uitnodiging schoolkerkdienst 16 oktober
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