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In deze nieuwsbrief:

Nieuws van de directie over de jaarkalender. Nieuws over de
ouderhulplijst, even voorstellen, een oproepje, de sponsoractie en de vaste rubrieken.
Veel leesplezier!

Agenda

Nieuws van de directie
Beste ouders,
U heeft het natuurlijk al wel gezien:
De jaarkalender-annex schooljaargids heeft op de voorkant
een verkeerd jaartal staan. De inhoud klopt gelukkig wel….
Hierom heb ik de kalenders wel laten verspreiden en ben ik
gesprek gegaan met de drukker.
De drukker gaf aan inderdaad een vergissing te hebben begaan
en hij wilde de kalenders wel herdrukken. Wij vonden het
jammer dat het niet klopte, maar gaven aan dat we er wel
overheen konden komen, als er een compensatiekorting zou
kunnen worden gerealiseerd. Daar wilde de drukker niet aan
meewerken; aan korting deed hij niet. Als wij de fout door de
vingers wilden zien, dan was dat prima, maar hij ging daarom
geen korting geven. Hij drukte de kalenders liever opnieuw.
Welnu dat heeft hij dus gedaan.
Er liggen in school nieuwe kalenders om mee te nemen. U kunt
vrijblijvend een kalender van de stapel pakken. We hebben er
nu wel heel veel. Een stapel nieuwe en oude jaarkalenders vindt
u in de benedenhal. U kunt dus uw ‘oude’ aan opa-oma
presenteren en zelf een ‘nieuwe’ meenemen of andersom. Doe
wat u handig lijkt. Weggooien vinden we namelijk zonde…
Voor de kijkochtenden voor de aanstaande leerlingen in
november 2018 en maart 2019 is het ook wel prettig dat we de
juiste voorkant op de jaarkalenders-schooljaargids hebben.
Ik wens u/jullie een fijne week.
Met vriendelijke groet,
Marjon Griffioen, DIRECTEUR

MA-DO 3-13 SEPTEMBER 2018
• Startgesprekken 15 minuten per kind
✓ Maandag 10 september (15.15-16.15 u.)
✓ Dinsdag 11 september (15.15-16.15 u.)
✓ Donderdag 13 september (15-15-16.15 u.)

Trefwoord

MA 8 OKTOBER 2018
• TLIM-Ouderpanelavond 1 (20.00-21.30 u.)

MA 10 & DI 11 SEPTEMBER 2018
• Start Buytegewoongroepen (ochtend)
WO 12 SEPTEMBER 2018
• Stakingsdag Zuid-Holland (normale lesdag op
onze school)

MA 17 SEPTEMBER 2018
• Logopediste op school (ochtend)
• Leerlingenraad (middag)
WO 19 SEPTEMBER 2018
• Schoolreisje
MA 24 SEPTEMBER 2018
• Koffie-uurtje (8.35-9.30 u.)
• MR-vergadering (20.00-22.00 u.)
WO 26 SEPTEMBER 2018
• Studiedag team (alle leerlingen vrij)
MA 1 OKTOBER 2018
• Koffie-uurtje (8.35-9.30 u.)
• Logopediste op school (ochtend)
WO 3 OKTOBER 2018
• Start Kinderboekenweek
VR 5 OKTOBER 2018
• Kleding Inzameling (middag)

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.
Bijbelverhalen gr. 1-4: Een wijze koning Salomo (1 Koningen 3, 5-15); De baby mag niet stuk (1 Koningen 3, 16-20).
Bijbelverhalen BB 5-6: Koning van de vrede (1 Koningen 3, 5-15); Het kind en zijn moeder (1 Koningen 3, 16-20).
Bijbelverhalen BB-7 & BB-8: Salomo krijgt wijsheid (1 Koningen 3, 5-15); Salomo’s oordeel (1 Koningen 3, 16-20).
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Schoolreisje 2018

Het schoolreisje vindt plaats woensdag 19 september 2018. De kleuters gaan op
schoolreis naar dierenpark Amersfoort en de groepen 3 tot en met 8 gaan naar de
Efteling. De kosten voor het schoolreisje zijn €12,50 per leerling.
Op dit moment heeft nog niet iedereen het schoolreisje al betaald. Diegenen
ontvangen hierom maandag aanstaande een factuur via uw kind ter herinnering.
Wij vragen u dringend het bedrag over te maken op rekeningnummer
NL04 RABO 0142 0539 61 ten name van Vrienden van de Maranatha onder
vermelding van: Schoolreisje 2018 met naam en groep van uw kind(eren).
Mocht u toch al betaald hebben? In het ouderportaal kunt u zien of uw betaling
reeds verwerkt is. Komen uw en onze gegevens niet overheen, neem dan even
contact op met de directie.
Heeft u moeilijkheden om het bedrag ineens te betalen, wil u hiervoor dan een
afspraak maken met de directie om hierover in gesprek te gaan. Het is natuurlijk wel
de bedoeling dat alle kinderen meegaan op schoolreisje.

Oproep kinderkleding
Voor in de kleuterbouw zoeken we nog broeken om een kind na een ongelukje
makkelijk en snel om te kleden. Heeft u thuis nog ‘oude’ leggings, trainingsbroeken
en/of joggingbroeken voor ons om te gebruiken? Heel graag! Inleveren bij de
kleuterjuffen aub.

Ouderhulplijst
Denkt u nog u nog even aan het inleveren van de ouderhulplijst …. We hebben er
ook al heel wat binnen, waarvoor dank!Wij ontvangen deze graag uiterlijk
donderdag 13 september ingevuld (liefst eerder) van u retour. Heeft u geen
exemplaar ontvangen dan kunt u een nieuw exemplaar bij de leerkracht ophalen.

Even Voorstellen

JARIGEN
10 september:
Robyn Sassen (OB-3)
6 jaar
12 september:
Thijs Offerman (BB-7)
10 jaar
13 september:
Guusje Vrolijk (OB-4)
7 jaar
15 september:
Jaicey Verwoerd (OB-4)
8 jaar

De vele nieuwe leerkrachten en stagiairs in de school stellen zich om de beurt even
voor, zodat u weet wie u allemaal kunt tegenkomen in onze school. Volgende week
16 september:
nog een laatste voorstelrondje.
Juf Céline (leerkracht in OB-3 en BB-5/6)
Bjorn Verhallen (BB-8)
Hallo,
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ben
moeder van Thijs,
Hallo, mijn
naamnaam
is CélineisGorissen.
ik ben moederEn
vanik
Thijs,
Elise
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en Sofie. Mijn hobby’s zijn winkelen en tuinieren. Daarnaast vind ik het
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Graag de was op donderdagmiddag
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ophalen in de keuken.
Meester Mitchell (leerkracht in BB-7)
Alvast bedankt!
Mijn naam is Mitchell van der Hulst en ik woon in Alphen aan den
Rijn. Ik ben 27 jaar jong en sta nu voor het derde jaar voor de klas. • 13 sept: Renate Lodder
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te koken voor familie en
• 20 sept: Tenille Bannatyne
vrienden. Ook het lezen van een boek en hardlopen is iets wat ik
• 27 sept: Nadia Lelieveld
graag doe. Dit schooljaar geef ik les aan groep 7. Ik heb er heel
• 4 okt: Angelique Koornstra
veel zin!
• 11 okt: Marleen Verheul
Meester Harm (vakleerkracht voor gym)
Mijn naam is Harm, ik ben afgelopen jaar afstuderen aan de HALO (Haagse academie voor
lichamelijk opvoeding) en verzorg vanaf 27 augustus de gymlessen. Naast mijn werkzaamheden als
gym docent binnen de stichting ben ik erg actief in verschillende buitensporten. In de
zomervakanties ben ik actief bezig om kinderen en gezinnen een mooie dag te bezorgen binnen
verschillende buitensporten. Hierdoor ga dan ook met veel plezier aan de slag.

Wasouder(s)
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Jumbo sponsor actie

Hallo Ouders,
Zoals u misschien al heeft gezien organiseert Jumbo Nieuwkoop ook dit jaar weer de
fantastische sponsoractie. Onder de verenigingen, stichtingen en scholen in de gemeente
Nieuwkoop wordt een bedrag van €15.000,- verdeeld. Na het succes van vorige jaren heeft de
ouderraad zich ook dit jaar weer aangemeld. Ons spaardoel is dit jaar een museumbezoek
voor de leerlingen. Wij hopen dat u ons helpt met sparen voor dit mooie spaardoel.
In de periode van 13 september t/m 24 oktober ontvangt u bij iedere €15,- aan boodschappen én bij diverse
actieproducten een sponsorvoucher. Deze voucher kunt u vervolgens 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 computertafel
bij KB-B) een gele box waar u uw voucher in kan deponeren. Zodat wij uw voucher kunnen inwisselen en er geen
euro verloren gaat. Wij hopen dat u ons allemaal wilt helpen, namens de OR alvast heel erg bedankt!

Nieuws van/voor/uit de Nieuwkoop
Uitnodiging Webinar Ouders langs de lijn
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert op 20 september 2018 een webinar over Ouders langs de
lijn. Dit webinar zit vol eyeopeners, voorbeelden en veel praktische tips over hoe ouders hun kind(eren) kunnen
helpen om sportief, respectvol en met plezier te sporten! En hen bewust te maken over de impact van hun gedrag op
het sportveld. Dit gratis webinar wordt gegeven door Tischa Neve, bekende kinderpsycholoog en opvoedkundige.
Het is bedoeld voor alle ouders met een sportend kind, coaches en trainers.
Hier vindt u de link naar het facebookbericht hierover.

Lezing Help! Mijn kind is hoogbegaafd

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Nieuwkoop organiseert op 24 september 2018 een interactieve lezing
over het opvoeden van hoogbegaafde kinderen.
Ben jij de ouder van een (vermoedelijk) hoogbegaafd kind? Vraag jij je wel eens af wat je kind nodig heeft om weer
lekker in zijn vel te zitten? Merk je wel eens dat ‘straffen en belonen’ totaal niet aanslaat en zoek je andere manieren
om je kind op te voeden?
Wat bijna niemand weet is dat het opvoeden van hoogbegaafde kinderen vaak net een andere aanpak vergt dan we
gewend zijn. Marieke van der Zee, trainer en coach bij Buro Mare en schrijfster van ‘Help! Mijn kind is
hoogbegaafd’ laat tijdens de lezing zien op welke manier de rol van ouders van hoogbegaafde kinderen anders is dan
voor andere ouders. En wat ouders kunnen doen om hun hoogbegaafde kinderen steun, sturing, inspiratie en
motivatie te bieden die zij nodig hebben.
.
De lezing vindt plaats op maandag 24 september a.s. van 19.30-21.30 en kost € 5,- p.p. (m.u.v. niet subsidiërende
gemeenten). Geïnteresseerd? Aanmelden kan via deze link
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Uitnodiging Voorstelling: ‘Nu even niet!’

Op 23 september komt de voorstelling ‘Nu even Niet?!’ van Timo van de Heuvel
in de Hervormde kerk.
Hij verzorgt tijdens de dienst de Familievoorstelling ‘Nu even Niet?!’
Het verhaal van Jona in een eigentijds jasje. Een stoere voorstelling voor jong en
oud waarbij we een schaap en een vreemde vogel tegenkomen die nu even niet
mee willen doen. We nemen het heft in eigen handen en belanden in een avontuur
dat bijna in het water valt. Maar dan neemt het verhaal een wonderlijke wending....
Enkele ouderlingen en gemeenteleden hebben Timo in een naburige gemeente als
eens gezien en raden deze voorstelling zeer bij u aan.
Start van de kerkdienst is 9.30 uur.

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