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In deze nieuwsbrief:

BEDANKT VOOR DE HIGH TEA!

Nieuws van de directie over onze nieuwe teamleden. Nieuws over het schoolreisje, de
luizenpluis, de bidstond en de vaste rubrieken. Veel leesplezier!

Nieuws van de directie
Beste ouders,
Met een gezellig welkom-bezoekje in de groepen en het
luizenpluizen is de eerste dag van het schooljaar
werkelijkheid. Heerlijk: we zijn weer begonnen!
Volgende week krijgt u de jaarkalender mee, echter de
ouderhulp-lijst krijgt u wel deze week al mee Wilt u de
lijst zo snel mogelijk invullen en inleveren bij de
leerkracht. Alvast bedankt.
Ons schoolteam is dit jaar flink uitgebreid:
• juf Celine in onderbouw-3 en in bovenbouw-5/6 om
de beurt op donderdag en vrijdag.
• meester Mitchell in bovenbouw-7 full-time.
• meester Harm tijdens de gymlessen op woensdag en
vrijdag.
• juf Rody als nieuwe onderwijsassistent in KB-B
(Olifanten) op woensdag, donderdagochtend en
vrijdagochtend.
• juf Danielle tijdens de muzieklessen op woensdag en
tijdens extra inval op donderdag in alle groepen.
We heten alle 5 onze nieuwe teamleden van harte
welkom en hopen dat zij zich snel thuisvoelen in ons
team en in onze school.
In de laatste week van de vakantie heeft het team
tezamen twee studiedagen achter de rug, waarin we de
doelen van het komende schooljaar hebben besproken en
alle onderwijsafspraken met elkaar hebben afgestemd.
Het gaat weer een prachtig schooljaar worden, waarin
onze kinderen kunnen schitteren.
Aansluitend hebben we ook nog even heerlijk genoten
van de cadeaubonnen voor een high-tea bij De Verrassing
in Alphen. Bedankt voor deze leuke en lekkere
verrassing! Het was top!
Ik wens u/jullie allen een goede start van schooljaar
2018-2019.
Met vriendelijke groet,
Marjon Griffioen,

Agenda
WO 29 AUGUSTUS 2018
• Sluiting voorkeur aangeven startgesprek
ZA 1 SEPTEMBER 2018
• Uiterste betaaldatum schoolreisje
ZO 2 SEPTEMBER 2018
• Insturen Zonnebloemfoto’s (info@maranathaschool.nl;
in de aansluitende week worden de metingen uitgevoerd)

MA-DO 3-13 SEPTEMBER 2018
• Startgesprekken 15 minuten per kind
✓ Maandag 3 september (15.15-16.15 u.)
✓ Dinsdag 4 september (15.15-16.15 u.)
✓ Woensdag 5 september (13.00-14.30 u.)
✓ Donderdag 6 september (15-15-16.15 u.)
✓ Maandag 10 september (15.15-16.15 u.)
✓ Dinsdag 11 september (15.15-16.15 u.)
✓ Donderdag 13 september (15-15-16.15 u.)
MA 3 SEPTEMBER 2018
• OR-vergadering (8.35-9.30 uur)
• Inleverdatum ouder-hulplijst voor 2018-2019
DI 4 SEPTEMBER 2018
• Start Laddergroep (ochtend)
WO 5 & DO 6 SEPTEMBER 2018
• Marjon niet op school (i.v.m. directie-nascholing)
VR 7 SEPTEMBER 2018
• Schooljaarkalender wordt meegegeven
• Prijsuitreiking zonnebloemkampioen (11.30-12.00 u.)
MA 10 & DI 11 SEPTEMBER 2018
• Start Buytegewoongroepen
WO 12 SEPTEMBER 2018
• Stakingsdag Zuid-Holland (houd aub rekening met het
feit dat de school gesloten kan zijn.)

MA 17 SEPTEMBER 2018
• Leerlingenraad (13.00-14.00 uur)
WO 19 SEPTEMBER 2018
• Schoolreisje
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Trefwoord

Startweek:
Inhoud: Weer naar school; groeien, elkaar leren kennen en samen een groep.
Passend bij alle 7 Gewoonten

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 51% het schoolreisje al betaald.
Wij willen u vragen dit bedrag vóór 1 september 2018 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 al betaald hebben?
In het ouderportaal kunt u zien of uw betaling reeds verwerkt is.

Aanmeldingen schoolreis

Wij hebben dit jaar heel veel aanmeldingen van stoere papa’s en mama’s die mee
willen als begeleider tijdens het schoolreisje. Helaas kunnen wij niet iedereen
indelen, dus wacht u aub nog even met het opnemen van een vrije dag.
Uiterlijk einde van deze week krijgt u van ons een bericht of u wel of niet bent
ingedeeld als begeleider van een groepje.

Luizenpluis

Vandaag heeft de eerste luizencontrole van dit schooljaar plaatsgevonden. Het was
een bliksemactie met veel luizenpluis-ouders. Er waren slechts enkele
constateringen van neten/hoofdluis. Blijf de komende tijd uw kind(eren) controleren
en kammen. Mocht u thuis hoofdluis vinden, wilt u dit dan bij de leerkracht melden.
Over 2 weken volgt er nog een kleine nacontrole.

Schoolbidstond

JARIGEN
27 augustus:
Tess van Dam (KB-A)
5 jaar
28 augustus:
Max van den Heuvel (KB-A)
4 jaar
4 september:
Noa Kwint (BB-8)
11 jaar
5 september:
Daan Breedijk (KB-B)
5 jaar

Wasouder(s)

We gaan weer starten met de
Komende maand:
schoolbidstond. We starten op vrijdagen
om 8:35 u. en de bidstond is tot max. 9:30
Graag de was op donderdagmiddag
u. en het gaat altijd door!
ophalen in de keuken.
Een ieder is van harte welkom op
Alvast bedankt!
onderstaande data.
• 30 aug: Natascha v/d Ruit
14 september, 12 oktober,
9 november, 14 december,
• 6 sept: Marjoleine Stigter
11 januari,
15 februari,
15 maart,
12 april,
17 mei,
14 juni en
12 juli.
• 13 sept: Renate Lodder
Wat houdt het in?
- We bidden/danken speciaal voor alles wat “leeft” op school. We maken extra tijd om God groot te maken, voor
en met elkaar te danken/bidden om zorg en vreugde te delen in gebed en Woord.
Hoe komen wij aan onderwerpen, die “leven” op school?
Een onderwerp kun(t) je/u doorgeven tijdens het brengen en halen van de kinderen
Een onderwerp kun(t) je/u mailen aan onderstaand e-mailadres
Tijdens deze bidstond wordt een gebed over de onderwerpen uitgesproken. Dus..wil(t) je/u ook graag hierbij
aanwezig zijn, schroom niet en kom!
Gezegende groet namens alle bidstondouders,
MARANATHASCHOOL
LADDERHAAK 7
Ilse Esselink (ilse.esselink@gmail.com)

Het team van de Maranathaschool wenst
u / jullie een goede startweek!
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