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In deze Nieuwsbrief
Nieuws van de directie over de studiedag, de week van de Mediawijsheid en MediaMasters en de kijkochtend.

Verder kort nieuws en de vaste rubrieken. Veel leesplezier!

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,

Na een herfstvakantie met veel prachtig herfstweer
zijn we deze week begonnen met een studiedag. Er

zijn verschillende onderwerpen aan bod gekomen om
samen verder invulling te geven aan GOED onderwijs
op de Maranathaschool, waarin groeien, ontwikkelen,

ervaren en delen centraal staan.

Komende week is de Week van de Mediawijsheid (4
tot en met 11 november). Digitale media spelen een
belangrijke rol in het dagelijks leven, daarom vinden

we het belangrijk daar ook op school aandacht aan te
besteden. De groepen BB-7 en BB-8 doen dit

schooljaar weer mee aan MediaMasters. Dit is een
serious game waarin leerlingen een basiskennis

opbouwen over mediawijsheid, terwijl spelenderwijs
ook taalvaardigheid en rekenvaardigheden aan de

orde komen. We gaan aan de slag met onderwerpen
als WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit en

nepnieuws. Tijdens de landelijke wedstrijd van
MediaMasters worden leerlingen vijf speldagen lang

uitgedaagd om de hoofdrolspelers in de game te
helpen. Hiervoor kunnen zij in de klas en thuis
MediaMissies volbrengen. Dat zijn vragen en

opdrachten over mediawijsheid. De klas die de meeste
bits (punten) scoort, mag zich de ‘meest mediawijze

klas van Nederland’ noemen en wint mooie prijzen. Wil
je meer weten? Kijk dan op Home - MediaMasters. De
MediaDiamant is een handige wegwijzer met tips voor

ouders om kinderen van 0 tot en met 18 jaar
mediawijs op te laten groeien: MediaDiamant

(mediawijsheid.nl).

Komende vrijdag (11 november) is de kijkochtend voor
nieuwe leerlingen. Deze was aanvankelijk op

woensdag 16 november gepland, maar door een
studiedag op één van de andere scholen was dit niet

mogelijk. Ouders van kinderen tussen de 2,5 en 3,5
jaar zijn van harte welkom om een indruk te krijgen

van de werkwijze binnen de scholen.

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
Di 8 november 2022
● Praktische verkeerslessen Bovenbouw

BB-5 08:45-09:30 & BB-6 09:30-10:15
Vr 11 november 2022
● Kijkochtend nieuwe leerlingen 09.00 - 11.30 uur

Do 17 november 2022
● Dode hoek les BB-7
Vr 18 november 2022
● Dode hoek les BB-8
● Decoreren school in Sint thema (ouderhulp)

Ma 21 november  t/m vr 25 november 2022
● Gespreksweek op aanvraag (gr 3 t/m 8)
Ma 21 november 2022
● MaraRaad vergadering
Do 24 november 2022
● Schoenzetten (alle groepen tijdens schooltijd)

MaraNieuwtjes jr.18  nr.10 pagina 1 21 oktober 2022

http://www.maranathaschool.nl
https://www.facebook.com/maranathaschool
https://mediamasters.nl/
https://www.mediawijsheid.nl/mediadiamant/
https://www.mediawijsheid.nl/mediadiamant/
mailto:n.eykelenboom@maranathaschool.nl
mailto:info@maranathaschool.nl


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 LIM gewoonte 2: Begin met het einde voor ogen.

BIJBELVERHALEN
● KB: God zet een ladder op de aarde (Genesis 28, 10-22); Jakob houdt vol voor Rachel (Genesis 29, 1-30)
● OB: De vader bedrogen (Genesis 27,1-46 en 28, 1-5); Zeven jaar werken voor... Lea! (Genesis 29, 1-30).
● BB: Gelukt! (Genesis 27,1-46 en 28, 1-5); Verdiende loon (Genesis 29, 1-30).

Kijkochtend
Op vrijdag 11 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.

Jumbo einduitslag
De Jumbo sponsoractie is beëindigd en samen hebben we het fantastische bedrag van
€ 335,50 bij elkaar gespaard. Met dit bedrag gaan we aan de slag voor nieuwe werkplekken
op de gang van de bovenverdieping. Hierover later meer informatie. Wij willen iedereen
bedanken die ons heeft geholpen met sparen!!

Jarigen deze week

6 november:
Boaz (BB-5)

9 jaar

6 november:
Pasha (BB-6)

10 jaar

7 november:
Daya (KB-B)

4 jaar

7 november:
Simon (BB-7)

10 jaar

7 november:
Meester Mitchell

BB-7

8 november:
Mees (BB-5)

9 jaar

8 november:
Aron (BB-5)

10 jaar

10 november:
Mees (KB-A)

5 jaar

11 november:
Lilo (BB-5)

9 jaar

12 november:
Esmee (BB-8)

12 jaar
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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.

● 11 november: Susan Schouten ● 25 november: Arza Warshavsky

● 18 november: Nathalie Willemsen ● 2 december: Marleen Verheul

Batterij Battle
Onze school doet mee aan de Batterijen Battle van Stibat. Voor deze landelijke wedstrijd zijn
een X aantal scholen geselecteerd die het tegen elkaar opnemen in de periode van 7 tot en
met 25 november 2022. Wij hopen dat wij kunnen rekenen op jullie hulp!

Wat is de Batterijen Battle?
De Batterijen Battle is een wedstrijd tussen verschillende basisscholen in Nederland. In drie
weken tijd verzamelen kinderen zoveel mogelijk lege batterijen. Dat helpt het milieu,
aangezien de metalen in de lege batterijen gerecycled en daarna hergebruikt worden.
Bijvoorbeeld om een nieuwe step van te maken. De Batterijen Battle wordt georganiseerd
door Stibat, de organisatie die alle inzamel activiteiten voor lege batterijen in Nederland
coördineert.

Wat zijn de prijzen?
De hoofdprijs is een spetterende show van Illusionist Victor Mids. Dit keer niet op tv, maar op
onze eigen school! Als tweede prijs kunnen we een Mad Science Techniekdag winnen. Dan
wordt de school voor één dag omgetoverd tot laboratorium. Tot slot sparen we sowieso
€0.25 per ingeleverde kilo lege batterijen. Meedoen loont dus echt!

Wat moeten de kinderen doen?
Het is de bedoeling dat kinderen in en om hun eigen huis speuren naar lege batterijen. Elk gezin bezit gemiddeld 28
lege batterijen . Ze slingeren los in huis of zitten in oude apparaten als fietslampjes en rookmelders. Laat je kind
goed zoeken in elk vertrek.

Wat zijn de spelregels?
-Verzamel zoveel mogelijk lege batterijen en deponeer deze in de speciale inzamelton. Deze staan bij beide
ingangen.
-Doe kapotte, verroeste of lekkende batterijen in een plastic zakje of vershoudfolie

Hoe meer lege batterijen we met z’n allen verzamelen, hoe beter dat is voor het milieu en natuurlijk: hoe groter de
kans dat Victor Mids naar onze school komt!

MediaMasters Ouderavond door Family Factory
Tijdens de Week van de Mediawijsheid doen de leerlingen van groep 7 en 8 mee aan
MediaMasters. Met deze serious game maken de kinderen spelenderwijs kennis met de kansen
en gevaren van media. Omdat wij als school hier aan meedoen, mogen we ouders dit jaar een
gratis digitale ouderavond aanbieden over mediaopvoeding op donderdag 10 november om
20:00 uur.
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Het webinar wordt gegeven door Ingeborg Dijkstra (trainer bij Family Factory, opvoedkundige en leerkracht in het
basisonderwijs). Aan de hand van thema’s waar de kinderen in MediaMasters mee te maken krijgen, neemt ze jou als
opvoeder op een laagdrempelige wijze mee. Hoe ga je als ouder aan de slag met mediaopvoeding? Hoe weet je
welke media geschikt zijn voor je kind en hoe kom je met elkaar tot goede afspraken? En dat TikTok: wat is dat nou
precies? Bij deze vragen en meer staan we stil tijdens het webinar. Meld je hier gratis aan:
https://familyfactory.nu/family-factory-organiseert-mediamasters-ouderavond/

Maranathaschool in de krant ! (Omroeper week 43)

Nieuw van buiten
Algemene Muzikale Vorming (seizoen 2022/2023)
Heeft uw zoon of dochter altijd al muziek willen maken? Dat kan nu! Op woensdag 16 november start
muziekvereniging Door Samenwerking Sterk met een cursus Algemene Muzikale Vorming. Is dit iets voor uw kind,
meld je dan nu aan! Tijdens AMV worden onderwerpen zoals maat, ritme, vorm, bewegen en melodie worden op een
speelse manier behandeld. De cursus AMV is bedoeld voor kinderen van ongeveer 6 tot 8 jaar (groep 3 en 4). Deze
AMV-cursus duurt tot de zomervakantie. Tijdens deze cursus zullen de kinderen ook een keer optreden om te laten
horen wat ze allemaal geleerd hebben. Meer informatie in de bijlage!

Sinterklaasintocht Nieuwkoop
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