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In deze Nieuwsbrief
Nieuws van de directie over de workshops, inzamelingsacties en vervanging bij de gymlessen. Verder wat kort

nieuws en de vaste rubrieken. Veel leesplezier!

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,

Afgelopen maandag en dinsdag ben ik samen met de
directeuren, het bestuursbureau en de bestuurder in

Westelbeers geweest om te praten over de
samenwerking tussen de verschillende scholen van
WijdeVenen. En woensdag en donderdag was ik in

Garderen voor bijeenkomsten vanuit de opleiding. Fijn
om dan vandaag weer op school te zijn. Door een

aantal kinderen uit KB-B ben ik bijgepraat. Erg
enthousiaste verhalen over verschillende beroepen,

maar ook over gebeurtenissen in de bouwhoek en hoe
de kinderen elkaar in de klas goed helpen.. Erg leuk!

De nieuwe ronde workshops was ook weer een
succes! Veel lachende kinderen en weer allerlei nieuwe
vaardigheden geleerd. Sommige kinderen hadden nog

nooit gewerkt met papier maché, anderen hebben
voor het eerst gefrisbeed, bij het programmeren met
Scratch wilden de kinderen niet stoppen, domino was
een goede les in geduld en ik heb ook mooi geverfde

dakpannen voorbij zien komen.

Op school zijn veel inzamelingsacties: kiwi-stickers,
Jumbo-bonnetjes, boeken voor de boekenmarkt en
kledingzakken. Lees alle acties in de MaraNieuwtjes
goed door, dan zijn jullie weer goed op de hoogte.

Komende week is onze vakleerkracht gymnastiek,
Harm van der Wilk, mee als coach mee naar het EK

kanopolo onder 21 jaar. We wensen hem en zijn team
natuurlijk heel veel succes! De gymlessen worden

vervangen door Susan Goossens.

Op woensdag wil de hockey graag clinics verzorgen,
nu het nog buiten kan. Dit is voor de kinderen vanaf

groep 3 en zal tijdens de gymlessen zijn. Het is handig
als de kinderen sportieve kleding aan hebben deze

dag en schoenen waar zij buiten op kunnen sporten.

Met vriendelijke groet,
Nicole Eykelenboom,

directeur

SCHOOLJAAR 2021-2022
Ma 4 oktober 2021
● Start kledinginzameling Bag 2 school

Wo 6 oktober 2021
● Start kinderboekenweek 2021)
● Hockey clininc groep 3 t/m 8
● 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)
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Trefwoord
Thema: Slim Inhoud: Over verstandig en onverstandig handelen. En hoe er soms meer nodig is dan alleen
gezond verstand als het om levensvragen gaat.
BIJBELVERHALEN
● KB:Salomo kiest wijs (1 Koningen 3, 1 – 15); Een wijze koning (1 Koningen 3, 16 – 20).
● OB-BB: Salomo kiest wijs (1 Koningen 3, 1 – 15); Een wijze koning (1 Koningen 3, 16 – 20)

Bag-2-School Kledinginzameling
Alle leerlingen hebben afgelopen week een bag2school kledingzak mee naar huis gekregen. U kunt deze zak vullen
met oude kleding, schoenen, 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
Afgelopen week is er een nieuwe tussenstand bekend gemaakt en dankzij jullie hulp staat
de Maranathaschool op plek vier. De teller staat inmiddels op €253,05 en de actie duurt
nog tot 17 oktober. We hebben dus nog ruim 2 weken om met elkaar een mooi bedrag bij
elkaar sparen. Blijft u dus vooral sponsor vouchers in onze speciale jumbo brievenbus
deponeren (op de statafel bij de entree) of in de brievenbus op de brug (nr 7). Wij voeren
de codes dan voor in. Alle beetjes helpen en samen hopen wij een mooi eindbedrag bij
elkaar te sparen. Alvast heel erg bedankt!

Kinderboekenweek
Op 6 oktober start de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema: worden wat je wil. Op
school vinden wij de Kinderboekenweek altijd een hele leuke tijd, lekker lezen, voorlezen
en met leuke boeken bezig zijn. Vanwege het thema zijn wij voor deze periode op zoek
naar moeders/vaders/ oma’s/opa’s/tantes/ooms die het leuk vinden om iets over hun
beroep te vertellen in de klas van hun (klein)kind of in alle klassen dat mag natuurlijk
ook.
Lijkt u dit leuk om te doen? Stuurt u dan een berichtje naar de leerkracht van uw kind
of naar Norella n.jalal@maranathaschool.nl

Kinderboeken-voorleeswedstrijd
Tijdens de KBW organiseren wij voor de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 een voorleeswedstrijd.
Iedereen mag meedoen en uit zijn eigen lievelingsboek voorlezen (min 3 en max. 4 minuten).
Per klas gaan er 3 leerlingen door naar de finale. Daar strijden zij voor de titel voorleeskampioenen van 2021
De finale van de voorleeswedstrijd is op donderdagmiddag 14 oktober.

Boeken gevraagd voor de kinderboekenmarkt - herhaling
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:
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● 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

Boekenmarkt KBW
Vrijdag 8 oktober organiseren de leerlingen van groep 8 de boekenmarkt. Wij hebben
weer een hoop leuke boeken te koop op alle niveaus. Een boek kost slechts €0,50 (dik of
dun, groot of klein). Het is dus handig als u wat contant kleingeld aan uw kind  meegeeft.
Alle leerlingen gaan op een vast moment samen met hun juf/meester een kijkje nemen op
de boekenmarkt. Vanaf 12.00 uur tot 12.15 bent u welkom om samen met u zoon of dochter
een kijkje te nemen op de boekenmarkt in de speelzaal.

Kiwi Ballenactie - tussenstand
Vorige week hebben wij jullie geïnformeerd over de kiwi actie die meester
Harm samen met de leerlingen is gestart.
Bij de boven en kleuter/onderbouw is een poster opgehangen waar 150 kiwi
sticker opgeplakt kunnen worden. Na 1 week kunnen jullie al melden dat er in
de bovenbouw 150 kiwi’s zijn gegeten. Dit betekent dat zij al 10 ballen hebben
verdiend. De kleuter- en onderbouw kinderen zijn ook al een heel eind op weg
en moeten nog 30 stickers plakken, voordat hun poster vol is. Hier gaan de
bovenbouw leerlingen hun komende week mee helpen.
Blijf dus vooral kiwi’s eten en vergeet de stickers niet op de poster te plakken

Jarigen deze week

2 oktober:
Liza (BB-5)

8 jaar

5 oktober:
Juf Joyce

BB-5

9 oktober:
Noh (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.

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

● 15 oktober: Tenille Bannatyne ● 5 november: Monika Poot
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