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In deze Nieuwsbrief
Nieuws over de sportdagen, de schoolvakanties in het nieuwe schooljaar en een vooruitblik op volgende week.

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

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,

Afgelopen week was een kleurrijke week. Sinds twee
jaar was het weer mogelijk de gezamenlijke
sportdagen met de twee andere scholen te

organiseren. Alle kinderen uit groep 3 tot en met 8
hebben gave sport clinics gevolgd. Er was veel te
kiezen. De sportdagen werden afgesloten met een

color run. In witte T-shirts renden de kinderen langs
verschillende posten waar zij werden versierd met verf
en als afsluiter de poeder-douche. Het was een vrolijk
en feestelijk gezicht! Voor de groepen 7 en 8 kon de

color run vanwege onweer en regen niet doorgaan. Zij
hebben de color run nog tegoed. We maken gebruik

van de reserve-sportdag op donderdag 2 juni.

Het schooljaar is nog niet afgelopen. Er staan nog veel
meer leuke activiteiten op het programma. Daarnaast
gaan de reguliere lessen ook gewoon door en gaan
we nog een toetsperiode tegemoet. Langzaamaan

zijn wij het nieuwe schooljaar aan het voorbereiden
en komt daar steeds meer informatie over.. Inmiddels
zijn bijvoorbeeld de schoolvakanties voor schooljaar

2022-2023 zijn vastgesteld.
Herfstvakantie 22 oktober 2022 t/m 30 oktober 2022
Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 2023

Voorjaarsvakantie 25 februari 2023 t/m 5 maart 2023
Meivakantie 22 april 2023 t/m 7 mei 2023

Zomervakantie 8 juli 2023 t/m 20 augustus 2023

Volgende week is een korte schoolweek van
maandag tot en met woensdag. Donderdag is

Hemelvaartsdag en vrijdag zijn alle leerlingen vrij. De
volgende MaraNieuwtjes verschijnt dan ook de week

erna op vrijdag 3 juni. Hieronder meer informatie over
de oproep voor een MR-lid, over de

zonnebloemwedstrijd en informatie over onderhoud
aan de brug. En verder volop nieuws van buitenaf!

Met vriendelijke groet,
Nicole Eykelenboom,

directeur

Te bereiken via: info@maranathaschool.nl,
n.eykelenboom@maranathaschool.nl of via Parro.

SCHOOLJAAR 2021-2022
Ma 23 mei t/m Wo 25 mei 2022
● Kamp groep 8

Di 24 mei 2022
● NME excursie KB-B - Avifauna
Do 26 mei 2022
● Hemelvaartsdag (vrije dag)
Vr 20 mei 2022
● Vrije dag (alle leerlingen vrij)

Wo 1 juni 2022
● Kerkenpad groep 8
Do 2 juni 2022
● Color Run groep 7 & 8 (wit shirts mee)

Ma 6 juni 2022
● 2e pinksterdag (vrije dag)

Di 7 juni 2022
● Waterdag groep 7 & 8
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Trefwoord
Thema: Weet je het zeker? Inhoud: Over de zin en onzin van wat ons gevraagd wordt. Over het zoeken naar wat
zinvol is en betekenis heeft.
BIJBELVERHALEN
● KB: week 21: God is vol liefde en geduld (Jona 4); Hemelvaart (Handelingen 1, 4-12).
● OB: God redt Nineve (Jona 4); Hemelvaartsdag (Handelingen 1, 1-14).
● BB: Boos! (Jona 4); Hemelvaartsdag (Handelingen 1, 1-14).

Oproep voor vacature oudervertegenwoordiging in de MR
Wij zijn op zoek naar een ouder die als oudergeleding wil deelnemen aan de
Medezeggenschapsraad (MR). Aan het einde van het schooljaar komt er een vacature vrij.

Wat doet de MR?
De MR heeft advies- en/of instemmingsrecht met betrekking tot het beleid op school. Zo komen
zaken aan de orde als schoolplan, vakanties, klachten, veilige schoolroutes, sollicitatieprocedure.
In de MR hebben 3 teamleden en 3 vertegenwoordigers van de ouders zitting. De oudergeleding wordt via verkiezing
uit de ouders gekozen. De MR komt ongeveer 5 à 6 keer per jaar bijeen.

Heb jij zin om onze MR te versterken of wil je meer informatie? Neem dan contact op met
Carla Takken - c.takken@maranathaschool.nl
De sluitdatum van aanmelding is 3 juni.

Zonnebloemwedstrijd gemeente Nieuwkoop
Komende week deelt de gemeente Nieuwkoop aan alle basisschoolleerlingen een zakje zonnebloemzaden uit.
Diegene de hoogste zonnebloem kweekt maakt kans op mooie prijzen. Hoe de actie werkt lees je in de bijlage.

Jarige deze week

27 mei:
Jeske (KB-B)

4 jaar

28 mei:
Fenna (BB-5)

9 jaar

17 mei:
Jonathan  (BB-7)

11 jaar

31 mei:
Juf Gerda

KB-B

31 mei:
Guus (KB-A)

6 jaar

2 juni:
Ferron (KB-B)

4 jaar

2 juni:
Yonathan (BB-5)

9 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 mei: Charlotte Heinz ● 10 juni: Marleen Verheul

● 3 juni: Kim Lindeman ● 17 juni: Esther van Oosterom
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Nieuw wegdek op de brug
In week 21 wordt er door de firma Rowey een nieuw dek op de brug aangebracht (De leuningen zijn al geschilderd).
De werkzaamheden zullen ongeveer 3 dagen duren. Het aanbrengen van de nieuwe bovenlaag gebeurt in 2 delen
zodat de brug wel beschikbaar blijft voor de ouders en kinderen. Het is wel fijn als de zijhekjes in deze week wat
vaker gebruikt worden door de kinderen en ouders.

Sportdagen
Afgelopen week hebben alle leerlingen van groep 3 t/m 8 genoten van een sportieve ochtend. Voor het eerste
gedeelte van de sportdag waren de kinderen ingedeeld bij een leuke sportieve clinic.verzorgt door verschillende
verenigingen o.a voetbal, hockey, basketbal, volleybal. Er waren ook denksporten zoals schaken en dieren stratego.
Het tweede gedeelte van de sportdag was de Color Run. Bij het startschot stond iedereen klaar om van zijn witte
shirt een gekleurd shirt te maken, en dat is gelukt! De color douce aan het einde maakte het feestje compleet en
gelukkig hebben we de foto’s nog :-) In de parro app heeft u van de leerkracht de foto’s ontvangen en op Facebook
kunt u ze van de andere groepen ook terug zien. Heeft u langs de kant gestaan en leuke foto’s gemaakt dan mag u
deze altijd met ons delen via n.jalal@maranathaschool.nl.
Voor groep 7 & 8 hebben wij de Color Run helaas moeten annuleren vanwege het slechte weer, zij zullen deze op
donderdag 2 juni inhalen.
Alle hulpouders die geholpen hebben tijdens de sportdag nogmaals bedankt voor jullie inzet en helpende (blauwe)
handen!
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NIEUWS VAN BUITEN
Nino
Geslaagde NiNo skeelerclinic tijdens de Sportdagen De jeugdleiders van
Schaatstrainingsgroep NiNo hebben tijdens de Sportdagen op alle dagen een
skeelerclinic verzorgd. Meer dan 60 super enthousiaste kinderen deden mee.
Aandacht werd besteed aan slalommen, schans sprinten, maar ook remmen
hoorde bij de les. Als extraatje mogen de deelnemers aan deze clinic op zondag
29 mei van 13.30 tot 14.45 uur ook nog kennis maken met een schaatsclinic op de
IJsbaan in Utrecht. Heb je dus meegedaan aan de skeelerclinic, geeft je dan
snel op. Hoe je dit kunt doen, staat op de tegoedbon die je na de clinic hebt
ontvangen. Zien we jou snel terug?
De jeugdleiders van Schaatstrainingsgroep
NiNo

Jeugd Triathlon Nieuwkoop
Op 11 juni 2022 wordt voor de vierde keer de
Jeugd Triathlon Nieuwkoop georganiseerd
voor kinderen van 7 t/m 15 jaar.
Zoals elke triathlon bestaat ook deze
jeugdtriathlon uit de drie onderdelen
zwemmen, fietsen en hardlopen:
7 t/m 9 jaar:         75m zwemmen,   5 km
fietsen, 1,25 km hardlopen
10 t/m 13 jaar:     125m zwemmen, 10 km
fietsen, 2,5 km hardlopen
Wil je meedoen? Schrijf je dan snel in:
Inschrijven

Hockeyclub Nieuwkoop

https://www.triathlon-nieuwkoop.nl/jeugdtriathlon/inschrijven/

