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In deze Nieuwsbrief
Nieuws van de directie over schoolreis, de nieuwe beslisboom en een brief van het bestuur. Verder wat kort

nieuws en de vaste rubrieken.
Veel leesplezier!

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,

Het hoogtepunt van deze week was natuurlijk het
schoolreisje! Ontzettend fijn dat het gewoon door kon

gaan en wat was het prachtig weer woensdag! De
kinderen kwamen uitgelaten op school ‘s morgens.
Iedereen had er heel veel zin in, hoewel sommige

kinderen het ook nog wel spannend vonden. ‘s
Middags en de dagen erna heb ik veel enthousiaste
verhalen gehoord over de beleefde avonturen op de
boerderij van Fien en Teun, van varen in bootjes tot
paardrijden. Ook over Drievliet raakten de kinderen
niet uitgesproken, sommigen waren heel vaak achter

elkaar in dezelfde achtbaan geweest en anderen
waren heel blij dat ze overal snel aan de beurt waren.

In navolging op het vorige bericht over de
persconferentie. Kinderen die in contact zijn geweest
met een klasgenoot met corona, hoeven niet meer in
quarantaine. Dat betekent dat niet meer hele klassen
thuis hoeven te blijven bij één besmetting. Laten we

hopen dat corona ver buiten de deur blijft en we geen
gebruik hoeven te maken van het nieuwe beleid.
Kinderen met verkoudheidsklachten mogen naar
school, maar met koorts en benauwdheid moeten

kinderen thuis blijven. Twijfelt u of uw kind naar school
mag komen? Maak dan gebruik van de! nieuwe

beslisboom van het RIVM.

In de bijlage een brief van WijdeVenen over het
lerarentekort. Gelukkig hebben alle groepen op de

Maranathaschool een juf of meester, maar we merken

wel dat de vervangingspool steeds leger raakt. In de
brief meer uitleg over vervelende keuzes, die soms

gemaakt moeten worden.

Komende week ben ik maandag en dinsdag op
tweedaagse met alle directeuren en stafmedewerkers
van WIJdeVenen. Woensdag en donderdag ben ik op
tweedaagse met mijn opleiding (Master Educational
Leadership). Vrijdag ben ik weer op school. Via de

e-mail en Parro-app ben ik uiteraard gewoon te
bereiken!

Met vriendelijke groet,
Nicole Eykelenboom,

directeur
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SCHOOLJAAR 2021-2022
Ma 27 september 2021
● NME excursie - Rovers van Avifauna (BB-5 & BB-6)
● Start inzameling kinderboeken boekenmarkt

Vr 1 oktober 2021
● Vrijdagmiddag workshops ronde 2.1 (gr 5 t/m 8)

Ma 4 oktober 2021
● Start kledinginzameling Bag 2 school

Wo 6 oktober 2021
● Start kinderboekenweek 2021)
● Laatste dag  inzameling kinderboeken boekenmarkt

Vr 8 oktober 2021
● Ophaaldag Bag2school kledinginzameling

● Kinderboekenmarkt (tijdens schooltijd)
● Vrijdagmiddag workshops ronde 2.2 (gr 5 t/m 8)

Ma 11 oktober t/m Vr 15 oktober 2021
● Inloopmoment (08.15-08.30 uur)
● Mararaad

Do 14 oktober 2021
● Finale voorleeswedstrijd (middag)

Vr 15 oktober 2021
● Vrijdagmiddag workshops ronde 2.3 (gr 5 t/m 8)

Herfstvakantie
ma 18 okt t/m vr 22 okt 2021

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 een vriend, maar is hij nog meer? (1 Samuël 19, 18-24; 20 en 21, 1); David
● is een goed mens, maar is hij nog meer? (1 Samuël 24, 26 en 31 en uit 2 Samuël 2, 1-4).
● BB: Een vriend (1 Samuël 19, 20 en 21, 1); Een goede koning (1 Samuël 24, 2-23).ccx0x

Schoolfoto’s
Vandaag heeft u zoon of dochter een inlogkaart ontvangen van de schoolfotograaf.
Via de unieke code komt u op de persoonlijke pagina waar u de diverse foto’s kunt
bekijken. Voor € 12,49 kunt u het speciale schoolfotopakket bestellen.
Dit pakket bestaat uit een portretfoto in het formaat 13x19 cm, 2x een 9x13 cm foto,
een pasfotovel en een gratis groepsfoto.
Per foto zijn er ook nog diverse opties, o.a met de mogelijkheid om de foto’s tegen
betaling te downloaden. . Besteld u binnen de actieperiode t/m 10 oktober krijgt u
de foto’s gratis thuis gestuurd.
Heeft u problemen met inloggen of bent u de code kwijt, neemt u dan contact op met
Norella.
* de code kan door meerdere mensen gebruikt worden zo kunnen bijv. opa’s en oma’s ook hun
eigen pakket bestellen

MaraNieuwtjes jr. 17 nr 5 pagina 2 24 september  2021



Bag 2 school Kledinginzameling
Komende week krijgen alle leerlingen weer een bag2school flyer (geen zakken meer) mee naar huis. U kunt dan
thuis een tas of vuilniszak vullen met oude kleding, schoenen, knu�els, lakens, etc.
Vanaf maandag 4 oktober tot uiterlijk vrijdag 8 oktober 08.30 uur kunt u de gevulde zakken weer inleveren bij de
schuur. Op vrijdag 8 oktober worden alle ingeleverde zakken gewogen, waarvoor onze school 30 cent per kilo krijgt
uitbetaald. Van dit geld kopen we materialen die we gebruiken bij de workshops.
We hopen dus weer op veel gevulde zakken.

Jumbo Sponsoractie
Wat het fijn dat wij afgelopen week zoveel sponsor briefjes in onze brievenbus hebben
ontvangen!! De teller staat nu op € 222,40 en de actie duurt nog een paar
weken dus met elkaar kunnen wij een mooi bedrag bij elkaar sparen.

Wij hopen ook komende week weer veel sponsor vouchers in onze speciale jumbo
brievenbus te ontvangen (op de statafel bij de entree) of in de brievenbus op de brug (nr
7). Wij voeren de codes dan voor in . Appeltje eitje ! (En die kunt u dan weer kopen bij de
Jumbo :-)

Alle beetjes helpen en samen hopen wij een mooi eindbedrag bij elkaar te sparen. Alvast heel erg bedankt!

Boeken gevraagd voor de kinderboekenmarkt
Vrijdag 8 oktober organiseren wij samen met de leerlingen van BB-8 de boekenmarkt.
Na het succes van voorgaande jaren zijn we opzoek naar nieuwe boeken voor de
boekenmarkt en hiervoor gaan we jullie hulp inroepen!! Alle leerlingen mogen vanaf
maandag 27 september t/m woensdag 6 oktober “oude” kinderboeken inleveren.
Voor ieder boek wat zij inleveren ontvangen zij dan een tegoedbon waarmee ze op de
boekenmarkt een nieuw boek kunnen aanscha�en. Hiermee hopen we voor alle
leerlingen/leeftijden weer voldoende nieuwe boeken op de markt komen. Er zijn een
paar natuurlijk wel een paar spelregels:
● Boeken kunnen ‘s ochtends bij het hek of bij de leerkracht ingeleverd worden.

Het liefst in een tasje en voorzien van naam van de leerlingen.
● Boeken moeten schoon en netjes zijn. Beschadigde boeken of waarin getekend is kunnen we niet verkopen.
● Leerlingen ontvangen maximaal 5 tegoedbonnen, meer boeken inleveren mag natuurlijk wel maar hier

ontvangen je dan geen tegoedbon voor.
● Boeken moeten geschikt zijn voor leerlingen van groep 1 t/m 8.
● Tijdens de boekenmarkt overhandigen wij de tegoedbonnen zodat deze niet thuis vergeten kunnen worden

Winnaars zonnebloemactie
Vorig schooljaar hebben alle leerlingen een zakje met zonnebloemzaadjes
ontvangen voor de zonnebloemactie. Na een zomer met vooral veel regen en
weinig zon hebben wij van aantal kinderen een foto ontvangen van een
prachtige zonnebloem. Afgelopen week hebben wij de winnaars in het zonnetje
gezet.
Jinthe uit Kleuterbouw B heeft dit jaar de hoogste zonnebloem geweekt met
een lengte van 217 centimeter. Maarten heeft een zonnebloem van 210 cm
gekweekt, Julia van 200 cm en Naomi had een prachtige zonnebloem van 160
cm.
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Kiwi Ballenactie
Misschien heeft u het al van u zoon of dochter gehoord, samen met Meester Harm
doen de leerlingen mee aan de Zespri Kiwi Ballenactie. Wat houdt dit in? Op iedere
verdieping op school hangt een spaarposter waarop de kinderen een kiwi sticker
kunnen plakken. Als er 150 kiwi stickers zijn gespaard ontvangen we 10 ballen en als
er 300 kiwi stickers zijn gespaard 20 ballen. Inmiddels is de strijd tussen de onder en
bovenbouw al losgebarsten en wordt er dagelijks gecontroleerd wie de meeste
stickers heeft verzameld. Dus eet u thuis ook graag kiwi’s geeft u dan het stickertje
mee naar school zodat u zoon of dochter deze op poster kan plakken. Via de
MaraNieuwtjes houden wij u op de hoogte over het verloop van de actie.

Jarigen deze week

29 september:
Vinzz (KB-A)

6 jaar

1 oktober:
Juf Monique

2 oktober:
Liza (BB-5)

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.

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

● 8 oktober: Nancy Brandenburg ● 29 oktober: Jolijn van Vliet

Nieuws van Buiten
Dit jaar organiseert zwemvereniging de Plas uit Nieuwkoop een waterpolotoernooi voor de leerlingen van
basisscholen. Het toernooi wordt gehouden in de herfstvakantie op maandag 18 oktober van 13.00-15.00 uur in
zwembad de Wel in Nieuwkoop. De leerlingen uit groep 5/6 en 7/8 kunnen zich hiervoor opgeven.
TOERNOOI INFORMATIE:
Iedere basisschool kan zich inschrijven met één of meerdere teams. Een team in het water bestaat uit 5 spelers (1
keeper + 4 veldspelers). Ons advies is de teams uit ongeveer 7 á 8 personen te laten bestaan, zodat er af en toe
gewisseld kan worden.De kinderen dienen te beschikken over minimaal zwemdiploma A.
In het zwembad is begeleiding aanwezig voor de kinderen. Wij adviseren een leerkracht of ouder mee te laten gaan
over extra begeleiding. Toeschouwers zijn natuurlijk ook welkom!
Teams kunnen ingeschreven worden in verschillende poules, namelijk: Poule 1: groep 5/6  - Poule 2: groep 7/8

De kinderen hebben op woensdag 5 en 12 oktober (17.30-18.30 uur) de mogelijkheid om te komen oefenen. Er worden
dan trainingen gegeven in zwembad de Wel in Nieuwkoop die in het teken staan van de basisvaardigheden van
waterpolo. Schrijf jouw team in door een mail te sturen naar: Brian van Eijk (jeugdwaterpolo@zvdeplas.nl)
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