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In deze Nieuwsbrief
Nieuws van de directie over MediaMasters, de open ochtend, de Batterij Battle en vooruitblik op de komende

week. Verder kort nieuws en de vaste rubrieken. Veel leesplezier!

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,

Afgelopen week stond in het teken van MediaMasters.
De groepen 7 en 8 hebben meegedaan aan een

spannende serious game over de kansen en gevaren
van (digitale) media. Met de verschillende missies
hebben zij veel punten verdiend, maandag wordt
bekend gemaakt op welke plek zij zijn geëindigd.

Vanmorgen was de open ochtend. Verschillende
kinderen tussen de 2 en 3 jaar hebben met hun ouders

onze school bezocht. Leuk om nieuwe ouders te
vertellen en te laten zien waar wij voor staan en wat

wij doen op school. Daar mogen we trots op zijn!

Het einde van deze week betekent ook het einde van
de eerste week van de Batterij Battle. Nog twee

weken te gaan. Inmiddels hebben we al 370 kilo (!!!)
aan oude batterijen verzameld. Vanuit de organisatie
hebben we vier tonnen gekregen en die zijn inmiddels
allemaal al vol! Het is heel erg leuk om te zien hoe de

kinderen met deze actie bezig zijn. De gewoonten
komen hierin mooi naar voren. De kinderen zijn
pro-actief, zij hebben al verschillende winkels

benaderend om te vragen of zij ons meehelpen
sparen. En ze hebben voor zichzelf een einddoel

gesteld: alle tonnen moeten vol. Met elkaar maken ze
afspraken om dit stap voor stap te bereiken,

bijvoorbeeld door na schooltijd op pad te gaan om
batterijen te verzamelen. Gewoonte 6 laten de

kinderen zeker zien: het creëren van synergie. Alleen
krijgt niemand dit voor elkaar, maar door goed samen

te werken, krijgen zij heel veel voor elkaar.

De les over de dode hoek hadden de leerlingen uit
groep 7 en 8 nog tegoed, die is komende week. Voor
de gespreksweek op aanvraag sturen de leerkracht

een uitnodiging, maar een gesprek kan ook op
initiatief van ouders plaatsvinden. Hiervoor worden

gesprekken open gezet in Parro, mocht dit in de loop
van volgende week nog niet gebeurd zijn: stuur de

leerkracht een bericht via Parro of e-mail.

Morgen is de intocht van sinterklaas! De kinderen
maakten zich grote zorgen over het zinken van de

stoomboot, gelukkig komt het ieder jaar goed.
Iedereen veel plezier morgen en daarna gaan we er

ook een gezellige periode op school van maken.

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
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)

MaraNieuwtjes jr.18  nr.12 pagina 1 11 november 2022

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


Ma 21 november 2022
● MaraRaad vergadering
Do 24 november 2022
● Schoenzetten (alle groepen tijdens schooltijd)

Ma 28 november 2022
● Sint baksel OB
Wo 30 november 2022
● Sint baksel KB
Do 1 december 2022
● Sint baksel BB

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: Kan Jakob terug naar huis? – 1 (Genesis 32); Kan Jakob terug naar huis? – 2 (Genesis 33).
● OB: Het doel is Rachel (Genesis 29, 31-43 en Genesis 31); Ontmoeting met Esau (Genesis 32, 2-33 en 33,1-20).
● BB: Terug naar huis (Genesis 29, 31-43 en Genesis 31); De rivier over (Genesis 32, 2-33 en 33,1-20).

Sinterklaas in de kleuter en onderbouw
Komend weekend komt de Sint weer aan in Nederland en starten wij op school weer met ons
Sint programma.
Vrijdag 18 november brengen we de school in Sint thema, ouders die zich hiervoor hebben
opgegeven ontvangen maandag bericht.
Op donderdag 24 november mogen alle leerlingen aan het einde van de middag in de klas
hun (gym)schoen zetten. Het inmiddels traditionele bakken van kruidnootjes staat ook dit
jaar weer op de agenda. De hulpouders die zich voor deze activiteit hebben opgegeven
zullen we hier t.z.t. verder over informeren. Op maandag 5 december vieren wij de
verjaardag van Sinterklaas. Er is dit jaar geen gezamenlijke aankomst op het plein wel zullen er Pieten aanwezig zijn
bij aanvang op het plein.  De aankomst van Sint zal in de speelzaal plaatsvinden (zonder ouders). Uiteraard komt de
Sint samen met de Pieten nog een bezoekje brengen in de klas en ontvangen de leerlingen van de kleuter en
onderbouw een kado van Sint incl. voorverpakte kruidnootjes.

Leiderschapsrollen
Deze week stellen wij u graag voor aan:
De Milieuraad bestaande uit Noud, Otni, Kiki en Myrthe. zijn binnen de school
verantwoordelijk voor het afval. Zij zorgen er voor dat het PMD en GFT wordt
opgehaald en kijken dan ook of alle klassen het afval goed scheiden. Later dit jaar
gaan zij ook nog een keer rondom de school afval prikken en zo zorgen zij er samen
voor dat de school afval vrij is.

Niek de groene vinger majoor. Niek is verantwoordelijk voor het verzorgen van de bloemen en
planten binnen de school. Wekelijks gaat Niek met zijn gieter een rondje door de school om de
bloemen water te geven.
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Jarigen deze week

12 november:
Esmee (BB-8)

12 jaar

16 november:
Juul (BB-8)

12 jaar

19 november:
Alan (KB-A)

4 jaar

19 november:
Noor (BB-8)

11 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.

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

● 25 november: Arza Warshavsky ● 9 december: Lise vd Haak

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!
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Nieuw van buiten
Sinterklaasintocht Nieuwkoop

3D Origami workshop – leuk, creatief, en voor het goede doel.

Je kunt je nu opgeven voor een workshop 3D origami, papieren kunstwerken maken.
Onder begeleiding leer je leuke voorwerpen maken van enkel papier, pennenbakjes,
sneeuwpopjes, zwanen, kerststerren etc.
Het volgen van de workshop kost €2,50 per persoon. Dit gehele bedrag gaat naar hulp
aan de Roemeniërs.
Voor meer informatie en opgeven kun je terecht bij Silvia Timmer 0628718516.
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