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In deze Nieuwsbrief
Nieuws over de leuke activiteiten de afgelopen dagen, een afscheidsbericht en vooruitblik op komende weken.

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

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,

Deze keer een uitgebreide MaraNieuwtjes. Er staat de
komende weken nog een aantal leuke activiteiten op

het programma, daarover meer informatie. Vorige
week is groep 8 op kamp geweest, daar is een

uitgebreid verslag van te lezen. Afgelopen woensdag
was juf Marjon op school om de vlindertuin te openen.
Vooral de kinderen uit de bovenbouw vonden dat erg
gezellig en hadden haar toch wel gemist nu ze haar

weer zagen. Het was fijn om weer een keer bij te
praten. Twee weken terug kon de Color Run voor
groep 7 niet doorgaan, maar gisteren hadden zij

heerlijk weer voor deze bijzondere activiteit.
Vanmorgen kwamen papa’s, mama’s, opa’s en oma’s

op bezoek in het museum van de kleuters. De
afgelopen hebben zij hard gewerkt rondom het thema

‘kunst’ en wat was dit een prachtige en geslaagde
afsluiting. Vanmiddag is opnieuw een succesvolle

workshopronde van start gegaan. Onderaan is het
ontvangen nieuws van buitenaf te lezen, er gebeurt

veel in en om Nieuwkoop.

Ondertussen wordt er ook hard gewerkt in de
groepen. De kinderen vanaf groep 3 maken de

methode-onafhankelijke Cito-toetsen om te bepalen
hoe zij ervoor staan in hun ontwikkeling. De resultaten

geven ons belangrijke informatie over de
onderwijsbehoeften van de leerlingen, zodat wij het

lesaanbod nog beter kunnen afstemmen.

In deze MaraNieuwtjes ook een minder leuk bericht.
William Bastiaan, intern begeleider, zal na de

zomervakantie niet meer werkzaam zijn op de
Maranathaschool. Hij heeft hierover zelf een bericht

geschreven. De sollicitatieprocedure voor het
benoemen van een nieuwe intern begeleider loopt,

daarover uiteraard later meer informatie. Ook
verwacht ik binnenkort de formatie voor volgend

schooljaar te kunnen delen. De laatste puzzelstukjes
moeten worden gelegd, zodat in één keer een

compleet plaatje gecommuniceerd kan worden.

Een fijn Pinksterweekend en tot dinsdag 7 juni!

Met vriendelijke groet,
Nicole Eykelenboom,

directeur
Te bereiken via: info@maranathaschool.nl,

n.eykelenboom@maranathaschool.nl of via Parro.

SCHOOLJAAR 2021-2022
Ma 6 juni 2022
● 2e pinksterdag (vrije dag)
Di 7 juni 2022
● Waterdag groep 7 & 8 (09.30-12.30 uur)

Ma 13 juni 2022
● Mararaad

Wo 22  juni 2022
● Studiedag (alle leerlingen vrij)

Do 23 juni 2022
● Mara got talent (open podium)

Vr 24 juni 2022
● Portfolio mee (gr 1 t/m 7)
● Zomerfeest vanaf 17.00 uur
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Trefwoord
Thema: Kwetsbaar Inhoud: Over kwetsbaar zijn en weerbaarheid. Over de macht van het gevoel en de kracht van
de ontroering.
BIJBELVERHALEN
● KB: Simson lijkt onkwetsbaar (Rechters 16, 1-3); De sterke Simson (Rechters 16, 4-15).
● OB: SiSimson zit niet stil (Rechters 14, 1-7); Simson wordt vastgebonden (Rechters 16, 1-22).
● BB: Denken en doen (Rechters 14, 1-7); Het loopt mis (Rechters 16, 1-22).

Beëindiging detacheringsovereenkomst interne begeleider
De combinatie van het begeleiden van twee scholen bij twee verschillende stichtingen is voor mij teveel gebleken. In
overleg met Nicole is besloten de detacheringsovereenkomst te beëindigen. De Maranatha heeft recht op een intern
begeleider die zich goed kan focussen op de school. Dat lukte mij niet goed meer.
De Zilveren Maan bij Morgenwijzer is mijn stamschool en daar blijf ik nog wel mijn werkzaamheden als intern
begeleider uitvoeren. Focus op één school geeft mij ook meer rust.
Ik heb met heel veel plezier samen mogen werken met alle collega's, ouders en leerlingen en daar wil ik iedereen ook
voor bedanken.
Ik zal mijn werkzaamheden voortzetten tot aan het einde van dit schooljaar. Ik hoop voor de school op een goede
samenwerking met de nieuw te benoemen intern begeleider.
William Bastiaan

Waterdag groep 7 & 8
Dinsdag 7 juni staat de waterdag van Natuurmonumenten voor groep 7 & 8 op de agenda. Tijdens deze excursie
verdiepen de leerlingen zich in de waterkwaliteit van de Nieuwkoopse Plassen. We gaan ook op zoek naar planten en
dieren die in het natuurgebied leven. De leerlingen zullen samen met de leerkracht naar Restaurant Tijsterman
wandelen en vanuit daar vertrekken zij met de boot de Nieuwkoopse plassen op.
Afhankelijk van het weer is het kledingadvies; makkelijke/comfortabele kleding (op de plas kan het soms fris zijn), bij
kans op regen ook graag een regenjas meenemen. Doe vooral kleren aan die vies mogen worden.
Bij warm weer mag er gezwommen worden. Neem dan in een aparte handdoek, zwemkleding, zonnebrand en
muggenspray mee.
De excursie duurt tot 12.30 uur dus mogelijk zijn de leerlingen deze dag iets later terug op school.

Zomerfeest Maranatha - vrijdag 24 juni
Over een paar weken staat het grote zomerfeest van de Maranatha eindelijk weer op
de agenda. In 2019 was het Western feest een groot succes en ook dit jaar zullen wij het
schoolplein weer omtoveren in een gezellig zomerfeest thema met allemaal leuke
spellen en activiteiten. Iedereen is welkom op ons feest en de keuze is reuze!
Op het horecaplein kunt u een hapje en een drankje doen en op veler verzoek is ook
het beautyplein en de enveloppen lijn weer aanwezig. De overige activiteiten houden
we nog even geheim.
Hulpouders die zich voor deze dag hebben opgegeven ontvangen binnenkort meer informatie.

Sponsor prijzen zomerfeest
Voor ons zomerfeest zijn wij opzoek naar sponsorprijzen voor de enveloppen lijn en het rad van avontuur. Dit kan
heel variëren van een prijsje voor de grabbelbak tot een leuke prijs voor het rad van avontuur. Heeft u of uw
werkgever leuke give aways dan zijn wij hier heel blij. Hoe meer prijzen hoe groter de kans dat u iets wint. Prijzen
mag u inleveren bij de leerkracht of bij Norella.



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.

● 10 juni: Marleen Verheul ● 24 juni: Gerda v/d Pijl

● 17 juni: Esther van Oosterom ● 1 juli: Umaporn vd Hoeven

Nieuw wegdek op de brug (uitgesteld)
Eerder was beschreven dat firma Rowy een nieuw dek op de brug zou aanbrengen in week 21. Deze werkzaamheden
zijn verplaatst naar een later moment. Dit heeft te maken met de uitgestelde Color Run voor de sportdag van groep
7 en 8. Het aanbrengen van de nieuwe bovenlaag gebeurt in twee 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.

Opening vlindertuin
Woensdag was er hoog bezoek op bezoek. Niemand minder dan juf Marjon was speciaal
uit Engeland overgekomen (incl. een korte vakantie in Nederland) om de speciaal voor
haar aangelegde Vlindertuin te openen. Dit bijzondere cadeau heeft zij vorig jaar van de
huidige groep 7 ontvangen. Enkele weken geleden hebben Hanke Vis (moeder Tibbe) en
Marleen de Boer (moeder Levi) de tuin aangelegd in de Patio en inmiddels staat deze al
mooi in de bloei. Zoals het hoort bij een o�ciële opening heeft Juf Marjon onder toeziend
oog van de leerlingen van groep 7 het lintje doorgeknipt en hiermee de Vlindertuin
o�cieel geopend. Namens juf Marjon: Many thanks to the mothers who make this flower
garden happen and greetings to everyone!!

Verslag kamp groep 8 in De Meije

Maandag:Na een aantal weken voorbereiding gingen we op pad met groep 8. Dit jaar een locatie dicht bij huis. De
Hollandse Boerderij in de Meije. Om 09.45 uur kwam iedereen bepakt met de fiets naar school. Rond 10.00 uur
fietsten we over het Meijepad naar de locatie. Daar aangekomen gingen we eerst de slaapzalen inrichten. De
slaapzakken werden uitgepakt en de kamers gezellig gemaakt. Vervolgens werden de groepen bekend gemaakt
voor de Expeditie Robinson. De groepen maakten t-shirts en een vlag. Na de lunch ging de strijd los. Er werden
fysieke- en mentale spellen gespeeld. Helaas ging het regenen en sloten we de strijd nog even af met een
zwempartij in de grote vijver. Nat waren we toch! De finale werd uitgesteld. Na een warme douche ging we binnen
verder. Er werd heerlijk patat gegeten en na het eten speelden we 3 gezelschapsspellen. Nog even lekker chillen en
toen was het bedtijd.



Dinsdag: De ochtend begon met ochtendgym en daarna ontbijt. Het programma werd aangepast vanwege de vele
regen. Helaas viel het escape room-spel in het water! Toen het weer wat opknapte gingen we een uurtje naar het
veld, voetballen en Kuppen. Daarna ging de finale van de expeditie beginnen. En er was daarna nog tijd om op het
water te spelen. Na een warme douche speelden we het Miljonairsspel. Met vragen beantwoorden en slim gokken
met het inzetten van je geld kon je je startkapitaal vermeerderen. Twee groepen hadden flink verdiend. Na het
nuttigen van een heerlijke pizza moesten de groepen een moord oplossen. We speelden Levend Cluedo. De groepen
moesten er even inkomen, maar toen ze het door hadden werd de moord toch vlot opgelost. Na nog een poosje VTB
(vrijetijdsbesteding) kwam de bonte avond. Er was niet veel voorbereid, maar toch algauw werd er van alles
gezongen en gedanst. Tot slot ging de vuurkorf aan. Rond het vuur gezellig kletsen en marshmallows maken. Ook
popten we popcorn boven het vuur. Rond 00.00 uur lag iedereen in bed.

Woensdag: Vroeg ging alweer de wekker. De dames waren al wakker en wilden de mannen wekken. Nou dat is
gelukt! Na een half slapend ontbijt gingen we alles opruimen. Het liep lekker vlot. Alle bagage in de auto’s en toen
stapten we op de fiets naar onze laatste activiteit. We gingen waterskiën bij Wet and Wild in Alphen. Voor de
meesten erg spannend, maar bijna iedereen heeft op de waterski’s gestaan. Er waren een paar doorzetters, die de
rondjes voor elkaar kregen. Er waren ook een aantal afvallers, die het niet meer zagen zitten! Het was ook erg koud.
Na onze lunch te hebben genuttigd gingen we naar huis. Gelukkig hadden we voor de wind en ging de fietstocht
lekker snel. Bij school werden we al opgewacht en ging iedereen vlot huiswaarts. Groep 8 bedankt voor jullie inzet,
sportiviteit en gezelligheid. Lekker even genieten nog van een lang weekend. Daarna gaan jullie aan de laatste
weekjes basisschool beginnen.  Het kampteam.

Color run groep 7 & 8



Workshops groep 5, 6 & 7
Vanmiddag (vrijdag 3 juni) zijn we weer begonnen aan een nieuwe workshopronde, deze keer voor 2 weken. De
kinderen konden een keuze maken uit de volgende workshops:

- badmintonnen
- optische illusies tekenen
- bezoek aan de boerderij en aan HKA Nieuwkoop
- handlettering
- glasgraveren
- boekenlegger borduren / armbandjes vlechten

De ervaringen van vandaag waren heel positief. Volgende week gaan we weer verder. Voor de kinderen die op
bezoek gaan naar de boerderij en naar HKA hebben een fiets nodig en de kinderen die gaan glasgraveren hebben 2
gladde glazen nodig. We willen de ouders die meedraaien in de workshops alvast heel erg bedanken voor hun inzet
en ook de mensen van de boerderij en HKA voor het opstellen van hun bedrijf.

Afsluiting van thema ‘kunst’ in de
kleuterbouw
Na een aantal weken hard werken en veel leren
over de kunstenaars Vincent van Gogh,
Kandinsky en Piet Mondriaan waren de kinderen
er klaar voor. Een eigen tentoonstelling in ons
eigen museum. Wat leuk en fijn dat we ouders,
opa's en oma's en andere genodigden weer in
onze school mochten ontvangen.
Mede door jullie bezoek is dit voor de kinderen
en de ju�en een geslaagd moment geworden.

Buiten gymmen
Ivm de plaatsing van het podium in de beneden gymzaal zullen de gymlessen van meester Harm komende weken
op woensdag naar buiten verplaatst worden. De kinderen zullen zich hiervoor niet omkleden dus graag sportieve
(warme) kleding aan op woensdag. Slippers dragen tijdens de gymlessen is niet toegestaan dus graag
sportschoenen aan of meenemen. De gymlessen op vrijdag zijn in de boven gymzaal..



NIEUWS VAN BUITEN

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? Inschrijven kan nog tot uiterlijk 5 juni !

Poppen theater & Natuurspeurder IVN - Nieuwkoop

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


De Oude Hollandse Waterlinie

We hebben iets leuks en leerzaams voor de kinderen!
De Oude Hollandse Waterlinie bestaat 350 jaar.  Het Rampjaar 1672 was een spannend jaar in de Nederlandse
geschiedenis! We vieren dit jubileum langs de hele linie met tal van evenementen en activiteiten. Misschien heeft u er
al van gehoord? Meer informatie staat op www.oudehollandsewaterlinie.nl

Wat gebeurt er in Nieuwkoop?
De huidige gemeente Nieuwkoop was onderdeel van de linie in die tijd. Van 2 juni tot eind 1 augustus heeft
Nieuwkoop Marketing een gratis toegankelijke buitenexpositie op het Rechthuysplein geregeld: ‘Linie van Boven’. Dit
zijn 24 grote doeken van verdedigingswerken van de Oude Hollandse Waterlinie. Je ziet geometrische stervormen
van 17-eeuwse vestingsteden, strategische ligging van sluizen en de diversiteit van het landschap.

Kom met het gezin!
Er is ook een leerzame kinderspeurtocht gemaakt (inclusief klein presentje voor de kinderen). Deze is tijdens
openingstijden op te halen bij Restaria Plein 21 of te downloaden op www.linievanboven.nl. Hier kunt u ook de
antwoorden checken en meer lezen over hetgeen je op de doeken kunt bewonderen.
Zien we jullie op het Reghthuysplein in Nieuwkoop?

Timmerdorp Nieuwkoop
Van 15 tot en met 18 augustus is er weer Timmerdorp
bij de landijsbaan in Nieuwkoop. Het thema dit jaar
is: GAMES. Voor kinderen in groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8 die
zin hebben in dit te gekke evenement.
Wil je meedoen? Inschrijven kan nog tot uiterlijk 20
juni via www.timmerdorp-nieuwkoop.nl.
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