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In deze Nieuwsbrief
Nieuws van de directie over het verdrietige bericht eerder deze week, corona-maatregelen naar aanleiding van

de persconferentie en een brief vanuit het bestuur . Verder wat kort nieuws en de vaste rubrieken. Veel
leesplezier!

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,

Eerder deze week ontvingen jullie van mij een intens
verdrietig bericht. Dit heeft veel indruk gemaakt op de
kinderen in de verschillende groepen, in het bijzonder
groep 3 en 8. We wensen de kinderen en familie heel

veel sterkte in deze moeilijke tijd! Het afscheid zal
begin komende week in besloten kring plaatsvinden.

De steunbetuigingen in de vorm van kaarten en
tekeningen worden enorm gewaardeerd. De mand

voor post zal nog tot en met dinsdag bij het hek staan.

“Rouwen is als een roeiboot met twee riemen. De ene
riem staat voor het verdriet van het verlies. De andere
riem staat voor verder leven. Aan beide riemen moet

getrokken worden om vooruit te komen, anders blijf je
rondjes draaien.” - Mariken Spuij

Ondertussen gaat alles op school ook weer verder. De
kinderen hebben behoefte aan de dagelijkse structuur,

routines en plezier maken met elkaar. En ook dat is
goed. Als de kinderen het nodig hebben, is er ruimte

voor het gesprek, vragen en de emoties.

Naar aanleiding van de persconferentie worden de
corona-maatregelen op school ook weer

aangescherpt. Volwassenen moeten onderling weer
1,5 meter afstand houden. Er verandert op school

weinig, willen de ouders van groep 1 stimuleren hun
kinderen zelf naar binnen te laten gaan en als dit

begrijpelijk nog niet lukt, goed te letten op de afstand
tot andere volwassenen in de school.

De scholenmarkt aanstaande dinsdag vindt online
plaats. Met ingang van maandag staat alle informatie
en presentaties van de voortgezet onderwijs-scholen,
die anders aan de traditionele scholenmarkt zouden

hebben deelgenomen, op de website van de
Rietkraag. De link ontvangen de ouders van groep 8

maandag via een Parro-bericht.

De open ochtend aanstaande woensdag gaat door,
maar kunnen ouders alleen op afspraak langskomen.

Hieronder meer informatie.

In de bijlage een brief vanuit het bestuur van Wij de
Venen over de corona-maatregelen en een vervolg op

het lerarentekort. Ook op school merken we dat het
steeds lastiger wordt om vervanging te regelen als

een leerkracht ziek is.

Met vriendelijke groet,
Nicole Eykelenboom,

directeur

SCHOOLJAAR 2021-2022
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Ma 8 november
● Kunstmenu KB (ochtend)

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

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

Op afspraak
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)

Ma 22 november
● Gesprekken week op aanvraag (gr 3-8)

Do 25 november 2021
● Schoenzetten (alle groepen tijdens schooltijd)

Vr 26 november 2021
● Vrijdagmiddag workshop ronde 4.3 (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: Naäman heeft zorg nodig (2 Koningen 5, 9-10); Door het water genezen (2 Koningen 5, 11-15).
● OB: Naäman heeft zorg nodig (2 Koningen 5, 5b-8); Naäman krijgt zijn genezing (2 Koningen 5, 9-14).
● BB: Wat moet hij van me? (2 Koningen 5, 5b-8); Krijg nou wat... (2 Koningen 5, 9-14).

Open ochtend basisscholen kern Nieuwkoop - update
Naar aanleiding van de persconferentie, en het hanteren van de 1,5 meter,
hebben de scholen besloten de open ochtend door te laten gaan met een
belangrijke verandering: aanmelden van tevoren!

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.

Theatershow Stibat
Dinsdag was Henk van Stibat bij ons op school om voor alle leerlingen een ontzettend
grappige voorstelling te spelen over batterijen. Tijdens de theatershow heeft Henk de
kinderen op een unieke en interactieve wijze meegenomen in de wereld van lege
batterijen en het belang om deze in te zamelen. Op school staat een bak voor het
inleveren hiervan, zodat ze gerecycled kunnen worden. Vandaag hebben alle kinderen een
eigen inzamelbox ontvangen waarmee ze thuis lege batterijen kunnen inzamelen en deze
vervolgens op  school in de verzamelton kunnen deponeren.
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Leiderschapsrollen
Aanstaande dinsdag staat de Mararaad vergadering weer op de agenda. Tijdens deze vergadering zullen wij de
leiderschapsrollen binnen onze school bespreken en de Mararaad vragen om deze rollen in eigen hun klas te
promoten. Na deze uitleg in de klas kunnen de leerlingen solliciteren voor leiderschapsrollen in de school. Het is zinvol
dat u thuis met uw kinderen ook spreekt om met de leiderschapsrollen aan de slag te gaan. Naast dat het leuk is
(even wat anders dan rekenen en taal), is het ook een belangrijke oefening voor de persoonsvorming.
Iedere keer als een leerling aan het werk gaat met een leiderschapsrol is een gelegenheid om te oefenen in
leiderschap. De ontwikkeling van leiderschapsvaardigheden vindt plaat in drie fasen:

1. De leerling maakt een keuze uit het aanbod van leiderschapsrollen in de groep/school (selectie).
2. De leerling werkt aan de leiderschapsrol en overwint moeilijkheden (groei).
3. De leerling denkt na over wat er is geleerd aan vaardigheden en kennis in de leiderschapsrol (reflectie).

In onze school hebben we dit als volgt georganiseerd:
➢ Leerlingen ‘solliciteren’ op leiderschapsrollen gebaseerd op waar hun kracht ligt.
➢ Leerlingen experimenteren met verschillende leiderschapsrollen (in de groep en in de school).
➢ Leerlingen reflecteren op wat ze geleerd hebben met betrekking tot hun leiderschapsrol.
De sollicitatieformulieren voor de kinderen van groep 4 t/m groep 8 hangen in de TLiM-boom in de gang. Op de
formulieren staat een uitleg. De kinderen kunnen thuis hun motivatie invullen, dit met ouders bespreken, het samen
ondertekenen en tot slot het formulier weer inleveren in de sollicitatie box in de teamkamer..
De sollicitaties moeten binnen zijn voor 19 november.

Jumbo sponsoractie
De Jumbo sponsoractie is beëindigd en met elkaar hebben we het fantastische bedrag van
€ 557,15 bij elkaar gespaard. Met dit bedrag gaan we educatief speelmateriaal
aanscha�en. Wij willen iedereen bedanken die ons heeft geholpen met sparen!!

Jarigen deze en volgende week

3 november:
Sandy (KB-A)

4 jaar

6 november:
Boaz (OB-4)

8 jaar

7 november:
Simon (BB-6)

9 jaar

7 november:
Meester Mitchell

BB-7

8 november:
Mees (OB-4)

8 jaar

31 oktober:
Aron (OB-4)

9 jaar

11 november:
Lilo (OB-4)

8 jaar

12 november:
Esmee (BB-7)

11 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.

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

● 19 november: Liesbeth de Jong ● 26 november: Arza Franssen

MaraNieuwtjes jr. 17 nr 10 pagina 3 5 november  2021



De wereldsterren van groep 7
Voor de herfstvakantie hebben de kinderen van groep 7 een foto-opdracht gekregen. Het doel was om zo goed
mogelijk een selfie te maken in de stijl van een zelfgekozen schilderij. De resultaten zijn erg leuk geworden en de
kinderen zijn dan ook trots op het eindresultaat. We hebben ze een mooie plek op het raam van ons lokaal gegeven.
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