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In deze Nieuwsbrief
Nieuws van de directie over de open ochtend, leiderschapsrollen en het Sint programma naar.

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

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,

Afgelopen woensdag was de open ochtend op de drie
scholen van Buytewech. De rondleidingen waren op
afspraak om de afstand tussen volwassenen in de

school goed te kunnen waarborgen. Ik vond het erg
leuk om deze nieuwe ouders te vertellen over onze

school. Ik ben enorm trots op hoe het Leader-in-Me
op de Maranathaschool is verweven met het

pedagogisch en didactisch beleid. Wat brengt het de
kinderen veel mooie dingen, die zij de rest van hun

leven kunnen gebruiken.

Landelijk loopt het aantal corona-besmettingen op.
Ook op school merken we dat het steeds dichterbij
komt, ook op school zijn enkele besmettingen. De

telefoonlijnen van de GGD zijn overbezet, zij kunnen
ook geen volledig bron- en contactonderzoek meer

doen. Des te belangrijker is het om school te
informeren bij (twijfel over) een positieve test. Dan

kunnen we zo snel mogelijk handelen om meer
besmettingen te voorkomen.  Om beslissingen te

nemen baseren wij ons op de beslisboom vanuit het
RIVM (zie de meeste recente versie in de bijlage). Bij
twijfels of vragen kan ik als directeur terecht bij een
speciaal nummer van de GGD om schooladvies te

vragen. Deze adviezen volgen wij op. Nu is het
afwachten welke maatregelen in de persconferentie
vanavond worden aangekondigd. Wordt vervolgd!

Afgelopen week sprak ik veel ongeruste kinderen over
de komst van sinterklaas, omdat er iets mis was met

de pakjesboot. Vandaag stuiterden veel kinderen door
de gang, omdat het toch wel spannend werd. De

school is inmiddels gezellig versierd door een aantal
ouders, dus we zijn er klaar voor.  Een fijne intocht

morgen!

Met vriendelijke groet,
Nicole Eykelenboom,

directeur

SCHOOLJAAR 2021-2022
Zo 14 november 2021
● Schoolkerkdienst (verplaatst naar 2022)

Vr 19 november 2021
● 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)
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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 wil Elisa bedanken (2 Koningen 5, 15-19); Gechazi krijgt wat hij niet wil (2 Koningen 5, 19-27).
● OB: Naäman is dolgelukkig met wat hij kreeg (2 Koningen 5, 15-20); Gechazi neemt wat hij niet kreeg en krijgt

wat hij niet wilde (2 Koningen 5, 21-27).
● BB: Nee, dank u (2 Koningen 5, 15-20); Cadeaus met een extraatje (2 Koningen 5, 21-27).

Start sollicitaties leiderschapsrollen
Sinds afgelopen donderdag kunnen de leerlingen van groep 4 t/m 8 weer solliciteren op diverse leiderschapsrollen.
De leerlingen van de de Mararaad hebben tijdens de vergadering meegedacht over de verschillende rollen en
hebben deze vervolgens toegelicht in de eigen klassen. De sollicitatieformulieren 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.

Sinterklaas in de kleuter en onderbouw
Komend weekend komt de Sint weer aan in Nederland en starten wij op school weer
met ons Sint programma. Op donderdag 25 november mogen alle leerlingen aan het
einde van de middag  in de klas hun (gym)schoen zetten.
Het inmiddels traditionele bakken van kruidnootjes staat ook dit jaar weer op de
agenda. We hopen dat we dit samen met hulpouders kunnen doen maar mochten dit
door de nieuwe maatregelen niet mogelijk zijn dan zullen de de leerlingen in eigen klas
met samen met de leerkracht kruidnootjes bakken. De hulpouders die zich voor deze
activiteit hebben opgegeven zullen we hier t.z.t. verder over informeren.
Op vrijdag 3 december vieren wij de verjaardag van Sinterklaas. Er is dit jaar geen
gezamenlijke aankomst op het plein. De aankomst van Sint zal in de speelzaal
plaatsvinden (zonder ouders). Uiteraard komt de Sint samen met de Pieten nog een
bezoekje brengen in de klas en ontvangen de leerlingen van de kleuter en onderbouw een kado van Sint incl.
voorverpakte kruidnootjes.

Sinterklaas in de bovenbouw
Net als vorig jaar wordt sinterklaas in de bovenbouw gevierd met het trekken van lootjes. Dit doen we op maandag
22 november. De kinderen kopen een cadeau van 5 euro voor degene die ze getrokken hebben en maken hier een
gedicht bij. Het ingepakte cadeau, voorzien van gedicht en naam,  wordt op de ochtend van 3 december mee naar
school genomen. In de middag hebben we in de klas gezellige sint activiteiten.
We gaan er een gezellige en leuke dag van maken.

Incasso ouderbijdrage
Inmiddels heeft al ruim 85% van de ouders de ouderbijdrage voldaan. De ouderbijdrage is bedoeld voor de
bekostiging van zaken die niet door de overheid worden vergoed, zoals Sinterklaas (cadeautjes & knutsel) en Kerst
(cadeau & knutsel), bieb op school abonnementsgeld, het groep 8-uitje & afscheidsavond, themafeest activiteiten,
gebruik sportvelden en eventuele excursies. Zonder uw bijdrage is het niet mogelijk om deze activiteiten te
organiseren. 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. U kunt het bedrag ook in meerdere termijnen aan ons voldoen. Heeft u vragen dan kunt u deze
stellen via n.jalal@maranathaschool.n
We zien uw betaling graag tegemoet.
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Jarigen deze en volgende week

14 november:
Femke (BB-8)

11 jaar

16 november:
Juul (BB-7)

11 jaar

19 november:
Noor (BB-7)

10 jaar

20 november:
Bradley (OB-4)

7 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.

● 19 november: Liesbeth de Jong ● 3 december: Bettina Bakker

● 26 november: Arza Franssen ● 10 december: Corrie Zimmerman
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