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EEN KIJKJE IN OB-4

Nieuws van de directie over de schoolontwikkeling van komend schooljaar. Nieuws over de
schoolfoto’s, de kledinginzameling, van BB-8 en de vaste rubrieken. Veel leesplezier!

Nieuws van de directie

Agenda

Beste ouders,
Dit schooljaar staan als centrale school ontwikkeling twee
MA 17 SEPTEMBER 2018
onderdelen centraal:
• Logopediste op school (ochtend)
• Leerlingenraad (middag)
1. Het verder uitwerken van de autonomie van onze leerlingen
oftewel het implementeren van de schoolontwikkeling vanuit
DI 18 SEPTEMBER 2018
The Leader in Me (waaronder het werken met persoonlijke
• Medialab (BB-8)
leerdoelen en het portfolio).
WO 19 SEPTEMBER 2018
2. Onderzoek doen naar een doorgaande lijn en een passende
• Schoolreisje
werkwijze voor in onze school voor betekenisvol leren. Dit gaat
MA 24 SEPTEMBER 2018
van spelend leren in de kleutergroepen tot thematisch leren
• Koffie-uurtje (8.35-9.30 u.)
vanuit kernconcepten in de bovenbouw.
• MR-vergadering (20.00-22.00 u.)
Kernconcepten? Wat zijn dat?
DI 25 SEPTEMBER 2018
Kernconcepten bieden een verklaring of perspectief om
• Excursie Oasen (BB-8)
verschijnselen in de samenleving en/of natuur te verklaren.
WO 26 SEPTEMBER 2018
Kernconcepten bieden inzicht op het gebied van mens en
• Studiedag team (alle leerlingen vrij)
maatschappij en natuur en techniek.
MA 1 OKTOBER 2018
Bij het werken met kernconcepten gaan kinderen
• OR-vergadering (8.35-9.30 u.)
zelfonderzoekend aan de slag om zo vooraf gestelde doelen te
• Logopediste op school (ochtend)
behalen. Kinderen stellen vragen, zoeken informatie,
• Kleding inzamelweek (bij de schuur)
onderzoeken, werken samen en presenteren. Een soort
WO 3 OKTOBER 2018
Topondernemers 3.0. Kinderen komen zo op een andere manier
• Start Kinderboekenweek
van alles te weten over biologie, aardrijkskunde, techniek en
VR 5 OKTOBER 2018
geschiedenis.
• Kleding wordt opgehaald (middag)
U merk het al, ook dit jaar zitten wij niet stil. Komend schooljaar
zult u hierover nog meer informatie te horen krijgen.
MA 8 OKTOBER 2018
• Excursie Natuurmonumenten (OB-3 &
Op het koffie-uurtje van maandag 24 september kan ik u
Ob-4; ochtend)
hierover alvast wat meer vertellen. U bent dan ook van harte
• TLIM-Ouderpanelavond 1 (20.00-21.30 u.)
welkom op dit informele uurtje.
Ik wens u een fijne schoolweek.
Met vriendelijke groet,
Marjon Griffioen, DIRECTEUR

Trefwoord
Thema: Presteren
Inhoud: Over grote en kleine prestaties, de waardering ervan en de vraag hoe presteren kan bijdragen aan het geluk
van mensen.
Passend bij Gewoonte 1, 2 en 6: Wees proactief en begin met het einddoel voor ogen om synergie te creëren.
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Trefwoord verhalen

Bijbelverhalen gr. 1-4: Waar woont God? (1 Koningen 5 t/m 11); De koningin van
Seba (1 Koningen 10, 1-12).
Bijbelverhalen BB 5-6: God wil bij de mensen zijn (1 Koningen 5 en 6); Wat ben ik
eigenlijk goed (1 Koningen 10, 1-12).
Bijbelverhalen BB-7 & BB-8: Salomo bouwt (1 Koningen 5 en 6); Complimenten
voor Salomo (1 Koningen 10, 1-12).

Schoolreisje 2018

Nieuws over het schoolreisje vindt u in de extra bijlage! Lees deze aub goed door!

Bag-2-School Kledinginzameling

Deze week krijgt uw kind weer een zak mee naar huis voor het inzamelen van
tweedehands kleding, beddengoed, zachte stoffen speeltjes, schoenen en handtassen.
U kunt de zakken in de week van 1-5 oktober weer inleveren bij de schuur.
Op 5 oktober worden alle ingeleverde zakken gewogen, waarvoor onze school 30
cent per kilo krijgt uitbetaald. Van dit geld kopen we weer materialen die we
gebruiken bij de workshops. We hopen dus weer op veel gevulde zakken!
Alvast bedankt!

Bezoek aan het Mobile Media Lab

Op dinsdagmiddag 18 september brengt BB-8 een bezoek aan het Mobile Media
Lab. Dit is een bus waarin de politie les geeft over hoe om te gaan met sociale
media, wat strafbaar is en hoe de politie je hiermee kan helpen. De bus zal die dag
op de parkeerplaats bij school staan.

Bezoek aan Oasen zuiveringsstation door BB-8

Op dinsdag 25 september gaat BB-8 op bezoek bij een zuiveringsstation van
Oasen. Hier wordt ons drinkwater gemaakt. Tijdens het bezoek aan het
zuiveringsstation leren de kinderen hoe ons drinkwater gemaakt wordt: ze kijken
naar een film, doen een watertest en een quiz. Daarnaast krijgen ze ook nog een
rondleiding door het zuiveringsstation. We worden met een bus vervoerd naar het
zuiveringsstation. De bus vertrekt om 11.50 uur. Dit houdt dus in dat we op school
samen een hapje eten (de kinderen hoeven dus niet naar de TSO). Wel moet
iedereen een lunchpakket meenemen. We zijn ongeveer om 16.00 uur weer terug.
We gaan er een leuke en leerzame middag van maken.

De schoolfoto’s

JARIGEN
15 september:
Jaicey Verwoerd (OB-4)
8 jaar
16 september:
Bjorn Verhallen (BB-8)
12 jaar
18 september:
Juf Lotte (IB)
20 september:
Juf Evelyn (OB-3)
22 september:
Fabian Woudenberg (KB-b)
6 jaar

Wasouder(s)
Komende maand:
Graag de was op donderdagmiddag

Donderdag hebben alle kinderen de schoolfoto’s ontvangen. Uiterlijk vrijdag 21
ophalen in de keuken.
september ontvangen wij de foto’s en of het formulier weer retour. Deze kunt
Alvast bedankt!
inleveren bij de leerkracht. Mocht u er voor kiezen om het bedrag direct over te
• 20 sept: Tenille Bannatyne
maken aan de fotograaf, wilt u dit dan op het formulier om cirkelen en alsnog het
formulier inleveren op school. Op deze manier kunnen wij controleren of alle foto’s • 27 sept: Nadia Lelieveld
en of formulieren zijn ingeleverd voordat deze retour gaan naar de schoolfotograaf. • 4 okt: Angelique Koornstra

Even Voorstellen

• 11 okt: Marleen Verheul

Juf Iris (stagiair in KB-a)
Hoi! Ik ben Iris Jansen! Ik ben 18 jaar en doe de opleiding onderwijsassistente. Ik kom mijn laatste
half jaar op de donderdag en vrijdag gezellig stage lopen in groep 1/2A.
Juf Sam (stagiair in OB-3)
Mijn naam is Sam Egberts en ik loop dit jaar stage in groep 3 bij juf Evelyn op de
maandag en dinsdag. Ik zit nu in mijn 2 de jaar als onderwijsassistente en wil na
het afronden van deze opleiding verder naar de pabo. Ik ben zelf nu 18 jaar oud en kom zelf uit
Nieuwveen. Wat ik graag doe in mijn vrije tijd is waterpoloën, fitnessen, zingen en leuke dingen
doen met mijn vrienden.
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verder gaan zoeken. Want ik vind dat muziek belangrijk is voor alle kinderen op school. In 2017 kwam
de opleiding vakspecialist muziek op mijn pad. Ik heb deze voor de vakantie afgerond en gehaald.
Tijdens mijn stage kwam ik erachter dat kinderen het zingen en muziek maken , zelfs in de
bovenbouw, iets magisch vonden. Dat heeft mij doen besluiten om muziek op basisscholen te geven.
Ik doe dit niet alleen op de Maranathaschool, maar ook op de Vosseschans in Ter Aar en op de
Viergang in Aarlanderveen.

Even voorstellen vervolg

Via de muziekvereniging ben ik op de Maranatha school terecht gekomen als muziekdocent. Ik
probeer ook om mijn passie voor muziek over te brengen op het team van de maranatha zodat zijzelf
ook muziek kunnen geven. Tijdens de muzieklessen komt alles langs, muziek maken, zingen,
bewegen, componeren.
Heel veel muzikaliteit dus het komende schooljaar!
Danielle

Juf Danielle (vakleerkracht muziek)
Ik ben Danielle Kreb. Ik ben 45 jaar en heb 3 kinderen in de leeftijd van 17, 15 en 13 jaar.
Ik hou van muziek maken, dansen, knutselen en wandelen in de natuur.
In 2013 heb ik mijn PABO diploma gehaald. Omdat muziek al heel lang onderdeel is van mijn
leven, ik speel vanaf mijn 8ste bugel bij muziekvereniging Door Samenwerking Sterk uit
Aarlanderveen, ben ik verder gaan zoeken. Want ik vind dat muziek belangrijk is voor alle
kinderen op school. In 2017 kwam de opleiding vakspecialist muziek op mijn pad. Ik heb deze voor de vakantie
afgerond en gehaald. Tijdens mijn stage kwam ik erachter dat kinderen het zingen en muziek maken, zelfs in de
bovenbouw, geweldig vonden. Dat heeft mij doen besluiten om muziek op basisscholen te geven. Ik doe dit niet
alleen op de Maranathaschool, maar ook op de Vosseschans in Ter Aar en op de Viergang in Aarlanderveen.
Via de muziekvereniging ben ik op de Maranathaschool terecht gekomen als muziekdocent. Ik probeer ook om mijn
passie voor muziek over te brengen op het team van de Maranatha zodat zijzelf ook muziek kunnen geven. Tijdens
de muzieklessen komt alles langs, muziek maken, zingen, bewegen, componeren.
Heel veel muzikaliteit dus het komende schooljaar!

Jumbo sponsoractie
De Jumbo sponsoractie is gestart en de eerste euro’s zijn al gedoneerd. Ons sponsordoel dit
jaar is een museumbezoek voor de leerlingen. Wij hopen dat u ons helpt met sparen voor dit
mooie spaardoel. De sponsorvouchers kunt u via een speciale website doneren aan onze
school. Mocht u dit te veel gedoe vinden, dan staat er op school, in de blauwe vakken kast
(achter de computer tafel bij KB-B) een gele box waar u uw voucher in kan deponeren. Wij
hopen dat u ons allemaal wilt helpen, namens namens de OR alvast heel erg bedankt!

Nieuws van/voor/uit de Nieuwkoop
Autismecafe over pesten op woensdag 19 september

Op woensdag 19 september is ons eerste café weer van het nieuwe seizoen! Deze avond gaat het over gepest
worden en pesten. Kinderen met een vorm van autisme zijn regelmatig slachtoffer van pestgedrag of blijken zelf
pesters te zijn.
• Hoe komt dat?
• Hoe ga je daar als ouder mee om?
• Hoe maak je je kind weerbaar, met respect voor een ander?
• Hoe werk je samen met de leerkracht?
• Hoe ga je om met andere ouders van kinderen die je kind pesten of ouders van kinderen die door je kind gepest
worden?
• Wat is het verschil tussen plagen en pesten?
• Wat is de groepsdynamiek, waarin uw kind zich bevind?
• Welke rol heeft u kind?
Dit en nog veel meer komt Mirelle Valentijn dé specialist op het gebied van pesten/ weerbaarheid/weer lekker in je
vel voelen ons leren. Daarnaast zijn ook de makers van het complimentenspel aanwezig.
Het café start om 19.30 u. Entree is gratis, evenals de koffie en de thee. De bieb is geopend en het CJG en de NVA
zijn aanwezig voor vragen, ondersteuning en hulp.
We hopen u allemaal te zien op 19-9 om 19.30, in gebouw "de Bun", Anemonenstraat 25 in Noorden.
Team vrijwilligers Autismecafé Nieuwkoop

Het team van de Maranathaschool
wenst u / jullie
een fijne week
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