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In deze Nieuwsbrief
Nieuws van de directie over de persconferentie, de startgesprekken en schoolreis. Verder wat kort nieuws en

de vaste rubrieken.
Veel leesplezier!

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,

Afgelopen dinsdag is een persconferentie geweest,
waarin nieuwe versoepelingen zijn aangekondigd. De
belangrijkste voor het basisonderwijs is dat klassen

niet meer automatisch in quarantaine hoeven bij één
besmetting. Nog steeds geldt dat nauwe contacten uit

het bron- en contactonderzoek van de GGD in
quarantaine moeten. Het bestuur, waar wij als school

onderdeel van zijn, is in overleg hoe we dit in de
praktijk het beste vorm kunnen geven. Daarover in de

volgende MaraNieuwtjes meer.

Afgelopen maandag is het eerste clusteroverleg
geweest met de Zilveren Maan, Polderpret en
Rietkraag. Daaruit wil ik twee punten onder de

aandacht brengen:
● Op 10 november organiseren we een open

ochtend. Deze is bedoeld voor kinderen die in
2022 4 jaar worden (en nog niet zijn

aangemeld). Alle drie de scholen openen hun
deuren. Mochten jullie familie, vrienden,
kennissen of buren hebben voor wie dit

interessant is, geef dit aan hen door. Meer
informatie komt binnenkort op de website.

● Met de nieuwe Corona-maatregelen zijn er
geen regels meer op het schoolplein

(plaatsnemen op de stippen, afstand houden,
éénrichtingsverkeer, etc.). De looproutes om

rekening te houden met spelende kinderen op
het blijven. Dat betekent dat iedereen van de
Maranathaschool aan het einde van de dag

het schoolplein verlaat via de hoofdingang,
het grote hek bij de brug. Dit loopt heel goed
en dat willen we graag houden. Bedankt voor
jullie medewerking hierin! Ook wil ik jullie erop
wijzen dat er geen honden op het schoolplein

welkom zijn.

Deze week zijn de startgesprekken geweest. Een
veelgehoord geluid is: wat is het fijn om weer eens in
de school te zijn! Dat is voor de meesten inderdaad

lang geleden. Nu heeft iedereen weer een eerste
indruk kunnen krijgen. Wellicht hadden jullie het al
gezien in de jaarkalender, maar in de week van 11

oktober zijn er inloopmomenten. ‘s Morgens zijn de
ouders van harte welkom om in de klassen te komen

kijken, de kinderen hebben vast veel te vertellen!

Vanmiddag was de eerste ronde van de workshops.
De groepen 5 tot en met 8 zijn op basis van hun eigen

interesses ingedeeld in verschillende groepen.
Vandaag heb ik gekeken bij de workshop bakken. Het

ruikt heerlijk in de personeelskamer en keuken. Het
versieren van de cupcakes was een succes,, het

afwassen bleek nog een uitdaging. In de gymzaal
waren kinderen hard aan het oefenen op de salto,

aan de blije gezichten te zien was ook dit een
geslaagde middag. In het handvaardigheidlokaal

heeft een andere groep de mooiste dingen van klei
gemaakt, de potjes waren goed gelukt. Veel groepen
zijn ook buiten geweest, daar ga ik volgende week

kijken, dus daarover volgende keer meer.
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Vorige week is één van de kinderen een fietssleutel
verloren. Deze fietssleutel heeft rood eraan heb ik mij

laten vertellen. Mocht één van jullie deze hebben
gevonden, dan mag deze bij mij ingeleverd worden.

Met vriendelijke groet,
Nicole Eykelenboom,

directeur

SCHOOLJAAR 2021-2022

Wo 22 september 2021
● Schoolreis alle groepen (gr. 1 t/m 8)

Kleuterbouw Avonturen Boerderij Molenwaard
Groep 3 t/m 8 Drievliet

Vr 24 september 2021
● Vrijdagmiddag workshops 1.2 (groep 5 t/m 8)

Ma 27 september 2021
● NME excursie - Rovers van Avifauna (BB-5 & BB-6

Vr 24 september 2021
Vrijdagmiddag workshops ronde 2-lang (groep 5 t/m 8))

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 dapper, maar is hij nog meer? (1 Samuël 17); David is een winnaar, maar is
● hij nog meer? (1 Samuël 18).
● BB: Een held (1 Samuël 17); Een winnaar (1 Samuël 18).

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

U bent van harte welkom om de leerlingen uit te zwaaien. Via Facebook zullen wij gedurende de dag
foto’s delen en aangeven hoe laat we weer terug in Nieuwkoop zullen zijn.

Praktische info:
Alle kinderen worden om 08.30 uur op school verwacht met een lunchpakket, drinken en wat lekkers in de tas.
Snoepjes zijn toegestaan maar wij willen u wel vragen om dit enigszins te beperken. In de klas ontvangen alle
leerlingen een polsbandje met hun eigen naam en het telefoonnummer van hun begeleider.
De weersvoorspellingen voor woensdag zien tot nu toe goed uit. Kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor jas en tas,
maar wellicht is het handig om deze te voorzien van een naam of label.

Betaalverzoek:
Maandag hebben wij u betaalverzoek gestuurd voor de eigen bijdrage van het schoolreisje. We willen u vragen om
de betaling zsm en uiterlijk dinsdag 21 september aan ons te voldoen. Dit kan via schoolkassa of via een
overboeking op rekening 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
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Jumbo Sponsoractie
We hebben alweer een nieuwe tussenstand van de Jumbo sponsoractie en wij zijn nu
al heel blij met het fantastische bedrag van € 91,85. 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.

Voorgaande jaren hebben wij met de opbrengst van de sponsoractie ons speelplein
uitgebreid met leuke speelplein spellen. 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

19 september:
Stef (KB-A)

5 jaar

19 september:
Juf Lotte

KB-A

20 september:
Juf Evelyn

BB-8

22 september:
Fabian (BB-5)

9 jaar

23 september:
Ruben (KB-A)

4 jaar

24 september:
Jesse (OB-4)

8 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.

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

● 1 oktober: Marjolein Verhallen ● 15 oktober: Tenille Bannatyne

Vrijdagmiddag workshops
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