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In deze Nieuwsbrief
Nieuws van de directie over de start van het schooljaar. Verder wat kort nieuws en de vaste rubrieken.

Veel leesplezier!

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,

En toen was ook de tweede week alweer voorbij.
Iedereen is op de foto geweest gisteren door de
schoolfotograaf. Ik ben erg benieuwd naar de

resultaten! De foto’s van vorig jaar hebben mij erg
geholpen om de namen van de kinderen te leren,
hoewel sommige kinderen duidelijk groter waren
geworden in het afgelopen jaar. Ook leuk dat de

kinderen, die vorig jaar of na de zomervakantie bij ons
op school zijn gestart, straks ook een foto hebben in

het leerlingoverzicht.

Op vrijdag is de kleuterbouw en onderbouw om 12:00
vrij. De groepen 5 tot en met 8 zijn om 14:30 klaar. Dit
betekent dat ouders hun kinderen op komen halen,

terwijl de leerlingen uit de bovenbouw aan het buiten
spelen zijn tijdens hun lunchpauze. Dit hoeft geen

probleem te zijn. We houden het de komende weken
extra in de gaten, mocht het nodig zijn, kunnen we het

schema eventueel wijzigen.

Het was een warme week, maar daar is door
verschillende klassen goed gebruik van gemaakt. In

groep 4 hebben de kinderen met stoepkrijt en
dobbelstenen geoefend op het splitsen. In groep 5
hebben de leerlingen taal gedaan door middel van

een woordzoeker, de woorden waren verspreid over
het schoolplein en met een handig clipboard renden

ze heen en weer om alle woorden te schrijven én
zoeken. Groep 7 en 8 hebben vanmiddag levend

stratego gespeeld vlakbij de school. Ik geniet er enorm
van om te zien hoe bewegend leren vorm krijgt in de

praktijk. Het kan niet anders dan dat de kinderen daar
thuis enthousiast over vertellen.

Fijn weekend en tot maandag!

Met vriendelijke groet,
Nicole Eykelenboom,

directeur

SCHOOLJAAR 2021-2022
Ma 13 t/m 17 september 201
● Startgesprekken gr 1 t/m 8 (na schooltijd)

Di 14 september 2021
● Start vrijdagmiddag workshops (groep 5 t/m 8)

Vr 17 september 2021
● Start vrijdagmiddag workshops (groep 5 t/m 8)

Wo 22 september 2021
● Schoolreis alle groepen

Kleuterbouw Avonturen Boerderij Molenwaard
Groep 3 t/m 8 Drievliet

Vr 18 september 2021
● Vrijdagmiddag workshops 1.2 (groep 5 t/m 8)

Ma 27 september 2021
● NME excursie - Rovers van Avifauna (BB-5 & BB-6)
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Trefwoord
Thema: Wie ben ik? Inhoud: Over de veelkleurigheid van mensen, tegenstellingen en ongerijmdheden die in ieder
mens zitten, ieder mens heeft twee gezichten (een donkere kant en een lichte kant).
BIJBELVERHALEN
● KB-OB: David is de jongste, maar is hij nog meer? (1 Samuël 15, 10-26 en 1 Samuël 16, 1-13); David is een

harpspeler, maar is hij nog meer? (1 Samuël 16, 14-23).
● BB: Een herdersjongen (1 Samuël 15, 10-26 en 1 Samuël 16, 1-13); Een harpspeler (1 Samuël 16, 14-23)

Betaalverzoek TSO schooljaar 21/22
Op donderdag 2 september heeft u in de parro app een betaalverzoek via schoolkassa ontvangen. Inmiddels
heeft ruim 75% de TSO bijdrage betaald. Hiervoor onze dank!
Ondervindt u problemen met het betalen via de parro app dan kunt u het geld ook handmatig overmaken naar
rekeningnummer NL04 RABO 0142053961 tnv St vrienden van de Maranathaschool ovv de naam van uw
zoon of dochter. Heeft u vragen? Dan kunt u deze stellen via n.jalal@maranathaschool.nl

Schoolreis
Op woensdag 22 september staat het schoolreisje op de agenda.
De kleuters gaan naar avonturen boerderij Molenwaard en de leerlingen van groep 3 t/m 8 gaan op schoolreis
naar pretpark Drievliet.
De kleuters vertrekken omstreeks 08.40 uur en zullen omstreeks 15.00 weer terug zijn in Nieuwkoop
Groep 3 t/m 8 vertrekken om 09.00 uur en zullen omstreeks 15.30 uur weer terug zijn in Nieuwkoop

We hebben enorm veel aanmeldingen ontvangen en gaan hier komende week mee
puzzelen. Helaas kunnen wij niet iedereen indelen en zullen wij hierin keuzes moeten
maken. Wij zullen u zsm laten weten of u bent ingedeeld.

De eigen bijdrage voor het schoolreisje is inmiddels berekend. Helaas hebben wij
afgelopen schooljaar geen stroopwafel actie kunnen organiseren. Hierdoor is de eigen
bijdrage hoger dan voorgaande jaren. Vanuit de Ouderbijdrage van schooljaar 20/21
hebben wij gelukkig nog wat reserves, per leerling hebben hebben wij €5,-  ingezet om de
kosten voor het schoolreisje te drukken.

De eigen bijdrage voor het schoolreisje is als volgt vastgesteld:
● Avonturen boerderij € 17,50 per leerling
● Drievliet: € 20,0 per leerling

Aanstaande maandag ontvangt u via schoolkassa hiervoor een betaalverzoek.

Jumbo Sponsoractie
De eerste tussenstand van de Jumbo actie is bekend en wij zijn heel blij met het
fantastische start bedrag van € 23,70. Natuurlijk hopen wij dat dit bedrag nog veel
hoger wordt en daarom willen wij u vragen om u sponsor vouchers te blijven doneren
op de speciale website Jumbo Bas Bobeldijk - Sponsoractie of te deponeren in de
brievenbus op de brug (nr 7) of in onze speciale Jumbo voucher box die in de hal
staat bij de ingang van de kleuterbouw
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Ons spaardoel voor dit jaar is educatief spelmateriaal
De actie loopt van 6 september t/m 17 oktober en bij iedere €15,- aan boodschappen of bij diverse actieproducten
ontvangt u een sponsor voucher. Alle beetjes helpen en samen hopen wij een mooi eindbedrag bij elkaar te sparen.
Alvast heel erg bedankt!

Jarigen deze week

12 september:
Anke (OB-3)

6 jaar

13 september:
Guusje (BB-7)

10 jaar

14 september:
Rose (OB-3)

6 jaar

15 september:
Jaicey (BB-7)

11 jaar

Trakteren
Wij zetten de leerlingen die jarig zijn flink in het zonnetje. Daar past een feestelijk moment bij met een traktatie.
Kinderen die jarig zijn, mogen de kinderen van hun eigen klas trakteren en mogen langs de leerkrachten. De kinderen
van de kleuter- en onderbouw trakteren alleen de de leerkrachten in de beneden gang en evt. de klas van hun
oudere broer of zus in de bovenbouw.. De kinderen van de bovenbouw mogen langs alle leerkrachten.
De jarige mag 1 klasgenoot meenemen tijdens het rondgaan in de school.

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.

● 17 september: Jennifer de Bruijn ● 1 oktober: Marjolein Verhallen

● 24 september: Mirella van ‘t Wout ● 8 oktober: Nancy Brandenburg
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