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In deze Nieuwsbrief
Nieuws van de directie over afgelopen week, de hockeyclinic, de open ochtend en inschrijving voor jongere

broertjes en zusjes. Verder wat kort nieuws en de vaste rubrieken. Veel leesplezier!

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,

Afgelopen maandag hebben we een goede studiedag
met het team gehad. Verschillende onderwerpen zijn
aan bod gekomen om de kwaliteit van het onderwijs

op onze school verder te verbeteren. Deze week
hebben de kinderen weer hard gewerkt om gestelde
doelen te behalen en waren de kinderen druk in de

weer met de praktische verkeerslessen. Hartelijk
bedankt aan alle ouders die hierbij geholpen hebben!

Op woensdag 3 november staat de hockeyclinic voor
de groepen 3 tot en met 6 op het programma. Deze
kon de vorige keer helaas niet doorgaan. In principe

gaat het nu wel door, maar vanwege het weer zal het
definitieve besluit dinsdagavond genomen worden.

Het is fijn als de kinderen een sportieve (lange!) broek
aan hebben, een trui of vest en gympen. Op slippers
of laarzen kun je minder makkelijk rennen. Ook is het
verzoek of alle lange haren vast kunnen. Dus we gaan
ervan uit dat de groepen woensdag een hockey clinic
hebben in plaats van een gymles, mocht dit plan toch

wijzigen, stuur ik via Parro een bericht.

Volgende week woensdag is de open ochtend op de
drie scholen van cluster Buytewech. De Zilveren Maan,

de Rietkraag en de Maranathaschool openen deze
ochtend hun deuren voor ouders van kinderen die

binnenkort vier jaar worden. Tijdens deze open
ochtend worden rondleidingen gegeven om meer over

de scholen te vertellen. Willen jullie familie, vrienden,
kennissen en buren op deze open ochtend wijzen?

Daarnaast gelijk een oproep om alle jongere
broertjes en zusjes van onze huidige leerlingen in te
schrijven. Inschrijven mag al vanaf 2,5 jaar. Als wij de
aanmelding tijdig binnen hebben, dan weten wij als

school ook goed waar aan welke leerlingaantallen wij
toe zijn. Voor jullie is het prettig om zeker te zijn van
een plek op dezelfde school als de oudere broer of
zus. Vraag mij gerust om een aanmeldformulier.

In de jaarkalender staat de tweede MaraRaad-
vergadering op maandag 15 november, deze is

vervroegd naar dinsdag 9 november. We hebben
namelijk veel te bespreken!

Met vriendelijke groet,
Nicole Eykelenboom,

directeur

SCHOOLJAAR 2021-2022
Di 2 november
● Stibat theatershow (alle groepen)

Vr 5 november 2021
● Vrijdagmiddag workshops ronde 3.2 (gr 5 t/m 8)

MaraNieuwtjes jr.17  nr.9 pagina 1 29 oktober 2021

http://www.maranathaschool.nl
https://www.facebook.com/maranathaschool


Ma 8 november
● Kunstmenu KB (ochtend)

Di 9 november 2021
● Mararaad vergadering (onder schooltijd)
● Scholenmarkt VO (gewijzigd naar online)

Wo 10 november 2021
● Kijkochtend nieuwe leerlingen (09.00-11.30 uur)

Vr 12 november 2021
● Vrijdagmiddag workshop ronde 4 (gr 5 t/m 8)

Zo 14 november 2021
● Schoolkerkdienst (verplaatst naar 2022)

Vr 19 november 2021
● Sint decoratie aanbrengen in de school (ochtend)
● Vrijdagmiddag workshop ronde 4.2 (gr 5 t/m 8)

Trefwoord
Thema: Krijgen Inhoud: Over krijgen en pakken, ontvangen en nemen. Over alles eruit halen wat erin zit en
krijgen wat het leven je toebedeelt.
BIJBELVERHALEN
● KB: Een zieke generaal krijgt raad (2 Koningen 5, 1-5); Koning Joram krijgt bezoek (2 Koningen 5, 3-9).
● OB: Naämans vrouw krijgt een slavin (2 Koningen 5, 1-2); Naäman krijgt een ernstige huidziekte (2 Koningen 5, 3-5a).
● BB: Het cadeautje (2 Koningen 5, 1-2); Naäman krijgt een tip (2 Koningen 5, 3-5a).

Open ochtend basisscholen kern Nieuwkoop
Op woensdagochtend 10 november aanstaande staan tussen 9.00 en 11.30 uur de
deuren van basisscholen ‘De Zilveren Maan’, ‘De Maranathaschool’ en ‘De
Rietkraag’ open voor ouders van kinderen die in 2022 vier jaar worden (en nog niet
zijn aangemeld). Ouders kunnen deze ochtend een kijkje nemen in de groepen en zo
een indruk krijgen van de werkwijze binnen de drie scholen. Door de scholen in ‘vol
bedrijf’ te zien, kunnen ouders een goede keuze maken voor de school die bij hun
kind past. Naast deze ochtend zijn er ook open ochtenden op 16 en 18 maart 2022.
Ouders kunnen, afhankelijk van het moment waarop hun kind vier jaar wordt, zelf
een keuze maken in welke periode zij de scholen willen bezoeken. Heeft u thuis een
kind dat in schooljaar 2021-2022 vier jaar wordt, dan is het voor school fijn om uw
kind alvast aan te melden. Het is namelijk van belang dat er voor uw kind een plekje gereserveerd wordt in onze
kleutergroepen. Hoe eerder wij in beeld hebben welke kinderen er nog komen, hoe beter. Een aanmelding kunt u heel
gemakkelijk digitaal via de website doen via Aanmeldformulier Maranathaschool
Of via een papieren aanmeldformulier die u kunt ophalen bij de directie of bij Norella.

Jumbo Sponsoractie
De sponsoractie is bijna afgelopen en de teller staat inmiddels op het fantastische bedrag van €480,70. Er worden
geen vouchers meer uitgeven bij Jumbo maar het activeren van de reeds uitgegeven codes kan nog t/m 31 oktober
en er is nog ruim 1000,- te verdelen ! Dus doorzoek uw portemonnee, alle zakken en kasjes en doneer de laatste
vouchers via de website www.jumbobasbobeldijk.nl/doneer Helpt u ons mee voor een knallend eindresultaat??

Incasso ouderbijdrage
Op maandag 25 oktober heeft u via schoolkassa een betaalverzoek voor het schoolgeld schooljaar 2021-2022
ontvangen. De ouderbijdrage is met goedkeuring van de MR vastgesteld op € 27,50 per leerling. Inmiddels heeft
ruim 55% de ouderbijdrage via schoolkassa voldaan.
De ouderbijdrage is bedoeld voor de bekostiging van zaken die niet door de overheid worden vergoed, zoals
Sinterklaas en Kerst, bieb op school abonnementsgeld, het groep 8-uitje & afscheidsavond, themafeest activiteiten,
gebruik sportvelden en eventuele excursies. In de schoolkassa app kunt u er voor kiezen om het bedrag in 1 of
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meerdere termijnen te voldoen. Heeft u problemen met het betalen via de parro app dan kunt u het geld ook
handmatig overmaken naar rekeningnummer NL89 RABO 0185 2615 66 tnv St vrienden van de Maranathaschool
o.v.v. de naam van uw zoon of dochter. Heeft u vragen dan kunt u deze stellen via n.jalal@maranathaschool.nl
We zien uw betaling graag tegemoet.

Ouderhulplijst schoolkerkdienst - VO scholenmarkt
Heeft u zich bij aanvang van het schooljaar opgegeven als hulpouder voor de schoolkerkdienst of voor het ko�e
schenken tijdens de VO scholenmarkt dan zullen wij u door het annuleren van de activiteit niet oproepen. De
schoolkerkdienst is verplaatst naar volgend schooljaar en mogelijk starten wij aan het einde van de schooljaar al
met de voorbereiding. De commissie die zich mee bezig houdt zal u t.z.t een bericht sturen, De VO scholen markt zal
digitaal georganiseerd worden.

Jarigen deze en volgende week

31 oktober:
Romée. (KB-A)

5 jaar

31 oktober:
Suus (KB-B)

6 jaar

1 oktober:
Tessel (KB-A)

5 jaar

2 november:
Dani (BB-6)

10 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.

● 5 november: Monika Poot ● 19 november: Liesbeth de Jong

● 12 november: Ilse Esselink ● 16 november: Bettina Bakker

Muziekles
Beste ouders/verzorgers,
Voor de vakantie ben ik in de groepen 3,4 en 5 langs geweest en heb ik muziekles laten
zien, zoals die gegeven wordt op onze AMV lessen. Wellicht is het u ontschoten en wil uw
zoon/dochter  bij mij op AMV les. Of op muziekles als uw zoon/dochter in groep 5 of
hoger zit. U kunt uw kind alsnog opgeven. Nog vragen? Mail mij gerust even:
Danielle.kreb@gmail.com - Danielle Kreb - AMV Docent
Jeugdcoördinator muziekvereniging Door Samenwerking Sterk Aarlanderveen

(in de bijlage staan datums van 2020 vermeld dit moet 2021 zijn)
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