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In deze Nieuwsbrief
Nieuws van de directie over de schoolkerkdienst, een terugblik op afgelopen week en een fijne vakantie!

Verder kort nieuws en de vaste rubrieken. Veel leesplezier!

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,

Afgelopen zondag was de schoolkerkdienst in de
Evangelische Gemeente De Brug in Nieuwkoop.

Bedankt voor de hoge opkomst. Wat was het fijn om
zoveel kinderen en ouders van school te zien. Er

moesten klapstoelen tevoorschijn gehaald worden om
iedereen van een zitplek te voorzien. Er zijn liedjes
gezongen, verhalen verteld en de kerk was mooi

versierd met kunstwerken uit alle groepen.
Met de collecte is het prachtige bedrag van 429,85

euro opgehaald voor Mercy Ships. Leuk om het
speciaal voor ons gemaakte filmpje van Denise

Gorissen, oud-leerling van de Maranathaschool, te
zien. Het geld gaat goed terecht komen. Ook bedankt
aan Robert (vader van Kevin) voor het maken van de

bedankjes, die bij de uitgang zijn uitgedeeld.

Afgelopen maandag is de eerste vergadering van de
MaraRaad geweest. Hierin worden de klassen dit
schooljaar vertegenwoordigd door Noud en Otni

(OB-4), Elise en Jesse (BB-5), Fabian en Lenn (BB-6),
Dani en Charlotte (BB-7) en Mart en Levi (BB-8).

Op dinsdag was het Leader in Me-optreden. Alle
groepen kwamen samen in het speellokaal om aan
elkaar te laten zien hoe zij de afgelopen weken in de
klas hebben gewerkt aan de 7 gewoonten en aan de
breinkrachten. De kleuters zongen en dansten over
doorzetkracht, wat stonden ze trots op het podium.
Groep 3 deed een toneelstuk bij startkracht, groep 4

liet een samenwerkspel zien passend bij drie
gewoonten en groep 5 moest heel goed samenwerken

om allemaal op steeds minder stoelen te passen.
Groep 6 liet levend memory zien, passend bij onthoud-

en doekracht, maar natuurlijk ook bij gewoonte 7.
Groep 7 liet het reactiespel zien, ze waren zelf

verbaast over de synergie. En groep 8 vertelde over
hun mission statement: hoe willen zij dat het in hun
groep gaat. Eén van de punten was: een voorbeeld

zijn voor de jongere groepen en dat hebben ze tijdens
deze voorstelling zeker laten zien. Het was erg fijn om
zo met de hele school stil te staan bij de Leader in Me.

Aan het einde werden de winnaars van de
kinderboekenweek-ontwerpwedstrijd in het zonnetje

gezet: Sofie KB-B, Mees BB-5 en Noor BB-8.

Woensdag kregen de kinderen uit groep 8 een pakket
met folders om zich te oriënteren op verschillende

VO-scholen. De eerste voorlichtingsmomenten zijn al
in november. Met eventuele vragen kunt u altijd bij juf
Evelyn of bij mij terecht. Groep 7 kan in februari ook
alvast de open huis-momenten bezoeken, daarover
ontvangen zij later een bericht met data en tijden.
Donderdag hadden groep 3 en 4 een voorstelling

over de Chocokrokodil van Kijk Kunst. Dat klonk erg
leuk vanuit het speellokaal, de kinderen hebben

geboeid gekeken en geluisterd. Vandaag hebben de
kleuters een praktische verkeersles en de afsluiting

van hun thema over afval gecombineerd. In groepjes
gingen zij op stap om de wijk afvalvrij te maken en
ondertussen leerden zij veilig te kunnen oversteken.

Ik wens iedereen een hele fijne herfstvakantie. Even
een moment om uit te rusten na intensieve weken,
geniet ervan allemaal! vanaf dinsdag 1 november

gaan we er weer tegenaan!
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De herfstvakantie duurt voor de leerlingen een dag
langer dan voor het team. Wij beginnen maandag 31

oktober met een studiedag. Er staan veel
onderwerpen op de agenda, waaronder het vormen

van de combinatiegroepen 3/4 en 4/5 na de
kerstvakantie. De afgelopen weken zijn benut om

groep 3 goed te leren kennen als groep, om vanuit een
nieuwe leerkracht naar de kinderen van groep 4 te

kijken en de kansen en risico’s van groep 5 in kaart te
brengen. De eindbeslissing over de uiteindelijke

groepsindeling ligt bij school. Uiteraard wordt deze
beslissing niet genomen zonder inbreng van de
betrokken leerlingen en ouders. Zij worden in dit

proces meegenomen, bijvoorbeeld door een voorkeur
uit te spreken. Hierin is de motivatie belangrijk, wellicht

om alvast over na te denken in de vakantie. Er is
straks voldoende ruimte voor het meedenken, het
stellen van vragen en het delen van zorgen. In de

eerste week na de vakantie kunnen deze ouders een
bericht verwachten met het tijdpad tot aan de

kerstvakantie.

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
Herfstvakantie

ma 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022

Ma 31 oktober 2022
● Studiedag team (alle leerlingen vrij)
Di 1 november 2022
● Praktische verkeerslessen Bovenbouw

BB-7 13:00-13:45
BB-8 13:45-14:30

Do 3 november 2022
● Praktische verkeerslessen Onderbouw

OB-3 13:00-13:45
OB-4 13.45-14.30

Di 7 november 2022
● Praktische verkeerslessen Bovenbouw

BB-7 13:00-13:45
BB-8 13:45-14:30

Wo 16 oktober 2022
● Kijkochtend nieuwe leerlingen
Do 17 november 2022
● Dode hoek les BB-7 & BB-8
Vr 18 november 2022
● Decoreren school in Sint thema (ouderhulp)

Trefwoord
Thema: Doelgericht Inhoud: Over het nastreven van doelen en de vraag of het doel alle middelen heiligt. Over
de zinvolheid van doelgericht werken en de waarde van doelloos lanterfanten.

Passend bij TLIM gewoonte 2: Begin met het einde voor ogen

BIJBELVERHALEN
● KB: Jakob wordt de eerste (Genesis 25, 27-34); Jakob wil de zegen (Genesis 27).
● OB: Eén minuutje te laat! (Genesis 25, 19-28); De broer bedrogen (Genesis 25, 29-34).
● BB: Eén minuutje te laat! (Genesis 25, 19-28); De broer bedrogen (Genesis 25, 29-34).

Verkeerslessen - Ouderhulp gezocht!
Wij zijn voor alle groepen nog op zoek naar hulp. Bij onvoldoende hulp
moeten wij de verkeerslessen helaas annuleren. Wij doen hierbij nog een
laatste oproep, bent u beschikbaar om te helpen stuurt u dan een berichtje
naar Norella of de leerkracht van uw zoon of dochter.
Mochten wij besluiten om de verkeerslessen te annuleren dan ontvangt u
hierover op maandag 31 oktober een bericht.
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Dinsdag 1 november Bovenbouw Donderdag 3 november Onderbouw        Dinsdag 8 november Bovenbouw
13:00-13:45 BB-7, 13:45-14:30 BB-8 13:00-13:45 OB-3, 13:45-14:30 OB-4 08:45-09:30 BB-5, 09:30-10:15 BB-6

Kunstvoorstelling voor groep 3 en 4
Op donderdag 20 oktober hebben de kinderen een muziekvoorstelling gezien:
Chocokrokodil.
Krokodillen van chocolade of een echoput? Swingende vingers of klauterende
kabouters? Alles is mogelijk in dit swingende kinderconcert. De muzikanten zingen
en spelen liedjes over allerlei onderwerpen en nodigen het publiek uit om bij elk
liedje mee te doen, te zingen, te klappen of te bewegen. Dat maakt de voorstelling
Chocokrokodil van Jeroen Schipper tot een interactief muzikaal feestje

Misschien leuk om thuis nog even over na te praten? Dit zou u kunnen vragen: Wat
gebeurde er in de voorstelling? Wat heb je ontdekt? Wat vond je bijzonder?

Jumbo Sponsoractie
De sponsoractie is bijna afgelopen en de teller staat inmiddels op het fantastische bedrag van
€234,35. Er worden geen vouchers meer uitgeven bij Jumbo maar het activeren van de reeds
uitgegeven codes kan nog t/m 30 oktober en er is nog ruim 1000,- te verdelen ! Dus doorzoek
uw portemonnee, alle zakken en kasjes en doneer de laatste vouchers via de website Jumbo
Bas Bobeldijk - Sponsoractie Helpt u ons mee voor een knallend eindresultaat??

Jarigen deze week

23 oktober:
Evi (KB-A)

6 jaar

23 oktober:
Mats (OB-3)

6 jaar

23 oktober:
Finn (BB-8)

12 jaar

31 oktober:
Romée (KB-A)

6 jaar

31 oktober:
Suus (OB-3)

7 jaar

31 oktober:
Tessel (OB-3)

6 jaar

2 november:
Dani (BB-7)

11 jaar

3 november:
Sandy (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.

● 4 november: Marjoleine Stigter ● 18 november: Nathalie Willemsen

● 11 november: Susan Schouten ● 25 november: Arza Warshavsky
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Kijkochtend
Op woensdagochtend 16 november staan tussen 9.00 en 11.30 uur de deuren van
basisscholen ‘De Zilveren Maan’, ‘De Maranathaschool’ en ‘De Rietkraag’ open
voor ouders van kinderen die in 2023 vier jaar worden (en nog niet zijn
aangemeld). Ouders kunnen deze ochtend een kijkje nemen in de groepen en zo
een indruk krijgen van de werkwijze binnen de drie scholen. Door de scholen in
‘vol bedrijf’ te zien, kunnen ouders een goede keuze maken voor de school die bij
hun kind past. Naast deze ochtend zijn er ook open ochtenden op 15 en 17 maart
2023. Ouders kunnen, afhankelijk van het moment waarop hun kind vier jaar
wordt, zelf een keuze maken in welke periode zij de scholen willen bezoeken.
Heeft u thuis een kind dat in schooljaar 2022-2023 vier jaar wordt, dan is het voor
school fijn om uw kind alvast aan te melden. Het is namelijk van belang dat er
voor uw kind een plekje gereserveerd wordt in onze kleutergroepen. Hoe eerder
wij in beeld hebben welke kinderen er nog komen, hoe beter. Een aanmelding
kunt u heel gemakkelijk digitaal via de website doen via Aanmeldformulier
Maranathaschool of via een papieren aanmeldformulier die u kunt ophalen bij Nicole of Norella

Deze week stellen wij u graag voor aan:
De Mara Raad bestaande uit Noud, Otni, Jesse,
Elise, Fabian, Lenn, Dani, Charlotte, Mart & Levi,
samen vertegenwoordigen zij alle kinderen van de
school. Iedere maand komt de Mara Raad bijeen
om te vergaderen. Ze bespreken samen wat er
beter zou kunnen op school en hebben vanuit hun
klas allerlei verschillende ingebrachte ideeën. De
actiepunten uit de vergadering bespreken zij
vervolgens weer in de klas.
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