
MaraNieuwtjes
Wekelijkse nieuwsbrief van de Maranathaschool

EMAIL info@maranathaschool.nl

TEL. 0172-520055

WEBSITE www.maranathaschool.nl

FACEBOOK Maranathaschool Nieuwkoop

TWITTER @maranathaschool

In deze Nieuwsbrief
Nieuws van de directie over start de inloopweek, International school day en zelftesten. Verder wat kort nieuws

en de vaste rubrieken. Veel leesplezier!

Nieuws van de directie

Beste ouders/verzorgers,

Woensdag en vandaag hebben we de kijkochtenden
voor nieuwe leerlingen gehad. Deze zijn goed bezocht,
want we mochten veel nieuwe ouders een rondleiding
geven door onze school en vertellen over het Leader

in Me concept. Mochten jullie andere geïnteresseerden
spreken, dan hoeven zij niet te wachten op de

volgende open dag in november. Er kan altijd een
rondleiding worden ingepland door te mailen naar:

info@maranathaschool.nl.

Volgende week is de eerste inloopweek! Alle ouders
zijn van maandag tot en met donderdag van 08:15 tot
08:30 welkom in de school om in de klas van hun kind

te kijken. De kinderen hebben vast veel te vertellen
over wat zij de afgelopen periode hebben gedaan en
waar zij nu aan werken. Voor veel ouders is het lang
geleden dat zij de school van binnen hebben gezien,

dus we nodigen jullie van harte uit om van deze
gelegenheid gebruik te maken. We willen wel vragen
de tijd in de gaten te houden, zodat alle klassen om

08:30 met hun lessen kunnen beginnen. Nog niet alles
kunnen zien? Het is mogelijk om één ochtend mee te

komen, maar vier ochtenden mag ook.

Aanstaande vrijdag is de International School Day.
Deze ochtend is de opening met elkaar op het plein,

de groepen oefenen daarvoor een Engels lied.
Gedurende de hele dag zijn verschillende activiteiten

georganiseerd. Ik ben er erg benieuwd naar!

Ook komende week zullen we geen zelftesten meer
standaard uitdelen. We hebben nog een flinke

voorraad op school,. Een aantal ouders heeft gebruik
gemaakt van de oproep vorige week om een bericht

te sturen naar mij of de groep om zelftesten te
ontvangen. Dit aanbod blijft staan: voor preventief
testen of voor de zekerheid een aantal testen thuis
hebben liggen bij klachten. Laat het gerust weten.

Voor de volgende workshop-ronde zijn reisgidsen,
folders en flyers over vakantiebestemmingen nodig.

Mocht er thuis toevallig iets liggen, dat wij mogen
gebruiken, dan houden wij ons graag aanbevolen.

Een fijn en zonnig weekend toegewenst!!

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
Wo 23 maart 2022
● Tennis clinic groep 3-8 (ipv gym)
Vr 25 maart 2022
● International Schoolday

Ma 28 maart t/m Vr 1 april 2022
● Kleding inzameling Bag2school (bij de schuur)

Di 29 maart 2022
● NME Excursie - Natuurlijk Zuivel OB-3 & OB-4

Do 31 maart 2022
● Kunstmenu BB-7 & BB-8
Vr 1 april 2022
● Ophaaldag Bag 2 school:10.30 uur

Trefwoord
Thema: Bijzondere ontmoetingen Inhoud: Over de waarde van de ontmoeting tussen mensen. En wat een
ontmoeting een bijzondere betekenis kan geven.
BIJBELVERHALEN
● KB: Vier vrienden en een zieke man (Lucas 5, 17-26); Talita (jongsten), Stoppen jullie maar! (Lucas 8, 40-56).
● OB: Jezus leert iets door de ontmoeting met een vrouw (Mattheüs 15, 21-28); Een verwarde man verandert door

de ontmoeting met Jezus (Lucas 8, 26-39).
● BB: Wie is er hier de leraar? (Mattheüs 15, 21-28); Een hoofd vol stemmen (Lucas 8, 26-39).

Stroopwafelactie-update
Maandag zijn aan alle leerlingen de stroopwafels uitgedeeld. Iedereen heeft enorm zijn best
gedaan en met elkaar hebben we een recordaantal pakjes verkocht!! Totaal 3108 pakjes
De topverkopers van 2022 zijn Manouk & Lars met een verkoop van 418, Nr. 2 - Memphis met
158 pakjes, Nr.3 -Mees met 145 pakjes & Nr. 4 - Tijmen met 113 pakjes
De opbrengst van de stroopwafelactie gebruiken wij voor het schoolreisje (volgend
schooljaar). Afgelopen week hebben de leerlingen van groep 4 t/m 7 onder toeziend oog van
de Mara Raad gestemd op hun favoriete schoolreis bestemming. In de huidige bovenbouw 6 &
7 is er met een ruime meerderheid gestemd op Walibi. Groep 4 & 5 willen heel graag nog een
keer naar Drievliet. De locatie voor de groep 3 en de kleuters wordt later bekend gemaakt.
De opbrengst van groep 8 gaan we gebruiken voor een leuke activiteit tijdens kamp of in hun
afsluitweek.

International school day
Op vrijdag 25 maart staat de International school day op de agenda. Net als voorgaande jaren staat deze dag in
het teken van een Engelse schooldag en zullen de kinderen de gehele dag activiteiten uitvoeren waarbij de Engelse
taal centraal staat. De leerlingen mogen deze dag in een Engels school uniform naar school komen.(geen
verkleedkleren)
Wij zullen om 08.30 uur gezamenlijk de dag openen met een optreden op het schoolplein. Wij hopen dat u allemaal
even de tijd neemt om naar dit optreden te kijken. Gedurende de ochtend zullen wij groepsdoorbroken verschillende
spelletjes spelen waarbij de leerlingen verschillende stempels op hun paspoort kunnen scoren.  Deze wereldreis
sluiten wij af met een Amerikaanse lunch. Dit betekent dat de kleuter & onderbouw met een gevulde buik naar huis
gaan en de bovenbouw voor deze dag geen brood hoeft mee te nemen. Wel graag allemaal een eigen beker met
drinken meenemen. Voor het middagprogramma van BB-5 t/m BB-8 is het fijn als alle kinderen een extra gevulde
beker/bidon/flesje meenemen. Wij hanteren voor deze dag de normale schooltijden.

Ouders die zich aan het begin van het schooljaar hebben opgegeven als hulpouder voor deze dag ontvangen
maandag een mail. Voor de spellen hebben wij geen extra hulp nodig wel voor het voorbereiden en uitserveren van
de lunch.



Bag-2-School Kledinginzameling
Komende week krijgen alle leerlingen weer een flyer van bag2school mee naar huis. Vanaf maandag 16 maart tot
uiterlijk vrijdag 1 april 10.00. uur kunt u de gevulde zakken  inleveren bij de schuur (bij regen graag in de hal).
Op vrijdag 1 april 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

Jarige deze week

19 maart:
Fenna (KB-A)

4 jaar

21 maart:
Diani (BB-7)

11 jaar

23 maart:
Esmee (OB-4)

9 jaar

23 maart:
Nina (KB-A)

5 jaar

25 maart:
Naomi (KB-5)

5 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.

● 25 maart: Michelle Aij ● 8 april: Rebecca Rincheval

● 1 april: Jantien Smith ● 13 april: Cecile Ijsakkers

Nieuws uit groep 8
De leerlingen van groep 8 hebben met rekenen een enquête opdracht uitgevoerd uit de
rekenmethode, eerst in de groep en daarna kwam Maud met de onderzoeksvraag: Hoe zou
dit onder de leerkrachten zijn?
Dit hebben de leerlingen onderzocht en berekend bij 21 leerkrachten.
Hieronder de resultaten.

leerlingen groep 8 (+
juf)

leerkrachten

gemiddelde leeftijd 22 43

gemiddelde lengte 159 cm 173 cm

computertijd per week 29 16

sporttijd per week 12 3

televisietijd per week 7 12

favoriete schoolvak gym 100% gym 33,33%

favoriete hobby voetbal 40% lezen 14%



Welke opvallende dingen hebben wij besproken?
- Gemiddelde leeftijd van de leerlingen (tja, de juf deed mee)
- Er was 1 langste leerkracht (meester William 192 cm) en 1 bijna langste leerkracht (meester Harm 190 cm)
- Computertijd onder de leerlingen is in vergelijking met de leerkrachten best hoog.
- Sporttijd onder de leerkrachten is een aandachtspuntje!
Tip: misschien kan er wat van de televisietijd omgeruild worden
- Groep 8 is een sportieve klas met liefde voor het vak gym.
Nog een weetje van Twan: Als je alle leerkrachten boven op elkaar zet, ontstaat er een toren van 36 m en 37 cm.
Er moest goed worden samengewerkt met het verzamelen van de gegevens en het berekenen van het gemiddelde
en de percentages.

Nieuws uit groep 6
Afgelopen week stond er voor groep 5 & 6 een kunstmenu les op het programma.
Tijdens de gastles hebben de kinderen een kunstwerk van Jan Snoeck bekeken en vervolgens  zijn zij zelf aan de
slag gegaan met klei. Hierbij hebben ze de techniek van Jan Snoeck toegepast en stapelwormen gemaakt.
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