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In deze Nieuwsbrief
Nieuws van de directie over de versoepelde regels na de vakantie. Verder wat kort nieuws en de vaste

rubrieken. Veel leesplezier!

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,

Na vele MaraNieuwtjes met nieuwe regels,
aanpassingen en maatregelen: eindelijk goed nieuws!

Vanaf vandaag is de anderhalvemetermaatregel
vervallen en hoeft er geen mondkapje meer gedragen
te worden. Verder zijn er versoepelingen in de regels
rondom groepsactiviteiten en excursies met ouders.
Ouderavonden, gesprekken en open dagen mogen

weer op school plaatsvinden. En het beste nieuws voor
de leerlingen in de bovenbouw: de cohortering is

komen te vervallen. Dit betekent dat de verschillende
groepen ook binnen weer gemengd mogen worden en
dat workshops weer door kunnen gaan! In de week na
de vakantie worden de voorkeuren geïnventariseerd

en daarna gaan de workshops weer van start.

Tot op heden mochten er geen ouders in de school,
maar ook dat is nu weer toegestaan. In de schoolgids
zijn de schoolafspraken rondom ouders in de school

bij het wegbrengen van kinderen beschreven.

● De ouders van kinderen in groep 1 brengen
hun kind in de school en nemen afscheid op
de gang, zodat de klas voor de kinderen zelf

overzichtelijk en toegankelijk is.
● De ouders van een kind in groep 2 t/m 8

nemen afscheid van hun kinderen op het
schoolplein en de leerlingen gaan zelf naar

binnen. Voor uitzonderingen (bijvoorbeeld het
brengen van een traktatie) worden afspraken

op maat gemaakt.

● Alle ouders van de kleuterbouw- en
onderbouwgroepen kunnen de leerkrachten
via Parro of het raam spreken voor een korte

boodschap.
● Alle ouders van groep 1 tot en met 8 kunnen

gebruikmaken van de inloopweken, waarbij
ouders tussen 08:15 en 08:30 uur welkom zijn in
de klas voor een kijkje en een gesprekje met

hun kind over het geleerde, etc. De
inloopweken staan in de kalender

aangegeven. Nu zijn er inmiddels twee
inloopweken geweest, waarbij het niet

mogelijk was om dit door te laten gaan. Voor
veel ouders is het inmiddels bijna twee jaar

geleden dat zij de school van binnen hebben
gezien, daarom willen we graag een extra

inloopweek toevoegen. In de week van 21-25
maart zijn jullie van harte welkom in de

klas(sen) van jullie kind(eren). De volgende
inloopmomenten zijn dan van 19 tot 22 april.

Verder zijn wij op de achtergrond al bezig met
het organiseren van de International School

Day op 25 maart. Het is fijn om dit soort leuke
dingen in het vooruitzicht te hebben.

Voor nu een hele fijne voorjaarsvakantie en tot
maandag 7 maart!

Met vriendelijke groet,
Nicole Eykelenboom,

directeur

Te bereiken via: info@maranathaschool.nl,
n.eykelenboom@maranathaschool.nl of via Parro.
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SCHOOLJAAR 2021-2022
Voorjaarsvakantie

Ma 28 februari 2022 t/m vr 4 maart 2022

Ma 7 maart 2022
● Einde stroopwafelactie

Do 10 maart 2022
● Museum bezoek groep 6,7 & 8 (11.00-14.30 uur)

van Goghmuseum Amsterdam

Ma 14 maart 2022
● Mararaad
● Stroopwafel uitgi�e
Di 15 maart 2022
● Kunstmenu groep 5 & 6
Wo 16 maart 2022
● Kijkochtend nieuwe leerlingen - op afspraak
Vr 18 maart 2022
● Kijkochtend nieuwe leerlingen - op afspraak

Trefwoord
Thema: Meedoen Inhoud: Over de uitnodiging om mee te doen; over de motieven achter de keuze voor engagement
of afzijdigheid.
BIJBELVERHALEN
● KB: Net een beetje anders (Matteüs 5, 1-16); Meedoen aan het feest (Matteüs 22, 1-14).
● OB: De berg af en meedoen (Matteüs 5, 1-16); Het grote feest (Lucas 14, 16-24).
● BB: Wordt het ooit wat? (Matteüs 5, 1-16); Het verhaal van de honderd smoezen (Lucas 14, 16-24).

Leiderschapsrollen
Deze week stellen wij u graag voor aan:
De Mararaad bestaande uit Max, Stijn, Quinty, Jurre, Rivka, Memphis, Famke,
Esmee, Tijmen en Tim en samen vertegenwoordigen zij alle kinderen van de
school. Iedere maand komt de Mararaad bijeen om te vergaderen. Ze bespreken
samen wat er beter zou op school en hebben vanuit hun klas allerlei verschillende
ingebrachte ideeën. De actiepunten uit de vergadering bespreken zij in de klas.

Stroopwafelactie
Op vrijdag 18 februari hebben alle leerlingen een envelop ontvangen met daarin informatie
over de stroopwafelactie en een bestellijst.
Wij hopen dat iedereen (weer) meedoet met deze smakelijke actie en zoveel mogelijk
stroopwafels verkoopt in de eigen kring. De volledige opbrengst van de stroopwafelactie
gebruiken wij voor het schoolreisje in september 2022, zodat wij deze voor een zeer
gereduceerd bedrag kunnen aanbieden. De opbrengst van groep 8 wordt gebruikt voor een
leuke eindactiviteit tijdens het groep 8 kamp.
De ambachtelijke stroopwafels worden net als voorgaande jaren geleverd door John
Kempen. De ambachtelijke stroopwafels kosten €2,75 per pakje en worden bij de bestelling
direct afgerekend. Uiterlijk maandag 7 maart kunnen de enveloppen met daarin het geld en
de bestellijst weer worden ingeleverd bij de leerkracht of juf Norella. Let op het geld in de
envelop moet overeenkomen met het aantal bestelde pakjes. Als u liever het geld aan ons

overmaakt dan mag dit ook, stuurt u dan een berichtje naar Norella: N.jalal@maranathaschool.nl
Op maandag 14 ontvangen alle leerlingen de bestelde stroopwafels. Deze zullen aan het einde van de schooldag
worden uitgedeeld of worden opgehaald. Verdere info hierover ontvangt u later.
Wij wensen alle leerlingen heel veel succes met de verkoop van de stroopwafels en zien de ingevulde bestellijsten
graag tegemoet.
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Museumbezoek groep 6, 7, & 8
Op donderdag 10 maart gaan de leerlingen van BB-6, BB-7 & BB-8 met de
museumpleinbus  naar het Van Gogh museum in Amsterdam. In het eerste
deel van de Van Gogh Museumles krijgen de leerlingen een actieve rondleiding
langs de schilderijen van Vincent van Gogh. In het tweede deel van de les gaan
de leerlingen actief aan de slag in het Van Gogh Museum Atelier. Houdt u
rekening met kleding die eventueel vies kan worden? Met pen en Oost-Indische
inkt maken de leerlingen namelijk hun eigen versie van een ‘Van
Gogh-tekening.
De bus vertrekt om 11:00 uur vanaf de parkeerplaats en de leerlingen zullen om 14:30 uur weer terug op school zijn.
In de bus is voldoende plek om de leerlingen en docenten veilig te vervoeren. Lunchen doen wij in de bus dus graag
voor deze dag een lunchpakket in de tas. .

Kijkochtend
Open ochtend op de 3 scholen aan de Buytewech (Ladderhaak) in Nieuwkoop
op 16 en 18 maart tussen 9.00 uur en 12.00 uur. Wordt uw kind volgend
schooljaar 4 jaar (uiterlijk juni 2023)?
U bent van harte welkom op de kijkochtenden om de sfeer op de scholen te
proeven en een kijkje te nemen in de groepen.

Om deze kijkochtenden goed te laten verlopen, willen we u vragen om van
tevoren aan te melden. Aanmelden kan door een bericht te sturen naar:
rondleiding.buytewech@wijdevenen.nl U ontvangt dan van ons een online
vragenlijst. Het is voor ons fijn als u de vragen invult.

Vanuit één centraal aanmeldpunt zal/zullen de rondleiding(en) dan ingepland en, waar mogelijk, afgestemd worden.
Ouders ontvangen een bevestiging van datum

AANMELDEN
Wordt uw kind volgend schooljaar 4 jaar (uiterlijk in juni 2023)? Dan willen u vragen om uw kind aan te melden vóór 1
april. Vanaf deze datum gaan wij de groepsindelingen voor het schooljaar 2022-2023 maken.

Jarige deze week

28 februari:
Selam (OB-3)

7 jaar

29 februari:
Thijs (BB-6)

10 jaar

1 maart:
Noek (KB-B)

4 jaar

2 maart:
Milou (BB-6)

10 jaar

2 maart:
Twan (BB-8)

12 jaar

2 maart:
Thomas (OB-3)

8 jaar

4 maart:
Sifra (KB-A)

4 jaar

8 maart:
Tijmen (BB-8)

12 jaar

10 maart:
Tim (BB-8)

12 jaar

11 maart:
Dimitris (BB-8)

12 jaar

Wasouders
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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.

● 11 maart: Rowena, Mirjam van der Linden ● 25 maart: Michelle Aij

● 18 maart:Tenille Bannatyne ● 1 april: Jantien Smith

Sjors Sportief
Dinsdag kwam wethouder Gerben van Duin de boekjes Sjors
Sportief/Creatief persoonlijk overhandigen aan de drie scholen in
Nieuwkoop: Zilveren Maan, Maranathaschool en Rietkraag. Ook mascotte
Sjors en de buurtsportcoach waren daarbij aanwezig. Het was een
feestelijk en sportief moment. Vervolgens zijn de boekjes in alle groepen
van de scholen uitgedeeld. Het doel van dit boekje is om alle leerlingen
kennis te laten maken met het sportief en creatief aanbod in de gemeente
Nieuwkoop. Veel leesplezier!

Nieuws van Buiten:
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