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In deze Nieuwsbrief
Nieuws over het geslaagde zomerfeest, een oproep voor hulp . Verder wat kort nieuws en de vaste rubrieken.

Veel leesplezier!

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,

In één van de eerste MaraRaad-vergaderingen kwam
het zomerfeest al ter sprake. De kinderen vertelden er

vol enthousiasme over en ik had geen idee waar ze
het over hadden. Afgelopen vrijdag was het zo ver, na

3 jaar kon het zomerfeest eindelijk weer
georganiseerd worden. Het was even spannend

vanwege de onweer en regen, maar uiteindelijk was
het heerlijk weer! Het was een ontzettend geslaagd

feest, met vele leuke activiteiten: springkussen,
surfboard, bibberspiraal, eendjes vangen, rad van

avontuur, enveloppenlijn, beautyplein en horecaplein.
Het was een heel gezellig en geslaagd feest! Bedankt

aan iedereen die heeft geholpen om er een succes
van te maken!

En dan drie belangrijke data voor komende week:
● Maandag 27 juni en woensdag 29 juni

slotgesprekken op aanvraag. In de vorige
MaraNieuwtjes hierover een bericht, ook via

Parro hebben veel groepen een bericht
geplaatst. Als er een onderwerp te bespreken
is aan het einde van het schooljaar, kan een

afspraak worden gemaakt. In het nieuwe
schooljaar zijn voor iedereen weer de

startgesprekken.
● Op donderdag 30 juni is de Maranathaschool

draait door-middag. Tijdens schooltijd maken
de kinderen kennis met hun nieuwe

leerkracht(en) en gaan alvast even naar hun
nieuwe lokaal. Alvast een korte kennismaking

voor het volgende schooljaar.

● Op vrijdag 1 juli gaat de bovenbouw
zwemmen in de Aarweide als afsluiting van

de vrijdagmiddagworkshops. Hieronder meer
informatie, nu hopen op lekker weer!

Daarnaast een oproep voor hulp: Inmiddels heb ik één
aanmelding gekregen. Maar gezien de hoeveelheid

aan leerlingsets en bijkomend kasten, zou het heel fijn
zijn als nog iemand kan helpen. Wie heeft een
vrachtwagen of grote aanhangwagen tot zijn
beschikking en wil ons helpen? Het gaat om het

ophalen van 10 tafels, 10 stoelen en 3 kasten op 4 of 5
juli in Rijnsaterwoude en het brengen naar onze

school. Ik ontvang graag een berichtje.

Met vriendelijke groet,
Nicole Eykelenboom,

directeur
Te bereiken via: info@maranathaschool.nl,

n.eykelenboom@maranathaschool.nl of via Parro.

SCHOOLJAAR 2021-2022
Ma 27  juni 2022
● Slotgesprek op aanvraag (gr 1 t/m 7)

Wo 29 juni 2022
● Slotgesprek op aanvraag (gr 1 t/m 7)

Do 30 juni 2022
● Opvoering musical liedjes voor de kleuters
● Maranathaschool draait door middag 13.00 uur

Vr 1 juli 2022
● Zwemuitje groep 5 t/m 8 - Aarweide

10.30-14.30 uur
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Di 5  juli 2022
● Musical uitvoering voor leerlingen en oud

leerlingen (12.45 - 14.30 u)
● Musical uitvoering voor ouders & genodigden incl.

afscheidsavond- 19.00 uur
Wo 6 juli 2022
● Groep 8 springt de school uit - 11.45 uur

Do 7 juli 2022
● Slotuitje groep 8
● Laatste schooldag kleuters

Vr 8 juli 2022
● Laatste schooldag groep 3 t/m 7
● Gezamenlijk a�ellen 11.55 uur
● 12.00 uur start Vakantie !!

Zomervakantie
Ma 11 juli 2022 t/m Vr 19 augustus 2022

Trefwoord
Thema: Vreemdeling Inhoud: Over een thuis zoeken als je je huis verlaat; over aanpassen of jezelf blijven in een
vreemde omgeving.
BIJBELVERHALEN
● KB: Daniël legt de droom uit (Daniël 2 en 3); God redt de vrienden van Daniël (Daniël 3 en 6).
● OB: In de vuuroven (Daniël 3); In de leeuwenkuil (Daniël 6).
● BB: Een bloedhete oven (Daniël 3); Daniël in de leeuwenkuil (Daniël 6).

Mara got talent
Vorige week heeft de Mararaad Mara Got
Talent georganiseerd. Mara Got Talent is een
open podium voor leerlingen van groep 4
t/m 7 waarbij ze hun talent kunnen laten zien.
In de groepen zijn eerst voorrondes geweest
en de 2 finalisten per groep hebben
uiteindelijk onder toeziend oog van de jury en
een volle zaal met leerlingen nogmaals hun
talent uitgevoerd. De uiteindelijke winnaar is
Guusje die met een hele mooie piano solo de
meeste punten in de wacht sleepte. Als kers
op de taart mocht zij tijdens ons zomerfeest nogmaals optreden. De presentatie van Mara Got Talent was in handen
van Quinty en Stijn en de jury bestond uit Famke, Rivka, Max & Jurre.

Zwemmen
Als afsluiting van onze vrijdagmiddag workshops gaan wij met de groepen 5 t/m 8 zwemmen in de Aarweide!!
Het plan in het kort:
➢ Vrijdagochtend 5 juli om 10.30 uur op de fiets met de groepen 5/6/7/8 naar de
Aarweide,
➢ Om 14.00 uur fietsen richting school. We zijn dus rond 14.30 uur terug in
Nieuwkoop
➢ Kinderen betalen een bijdrage van €1,50 voor 30 juni of hebben een
abonnement (graag doorgeven).
➢ Alle kinderen nemen mee:
● een goed werkende fiets



● zwemspullen
● een lunchpakket met drinken.

Gevonden voorwerpen
De bak met gevonden voorwerpen is weer geleegd en staat vanaf
maandag bij de ingang van de kleuter/onderbouw. U kunt dan iedere
ochtend om 08.30 uur en ‘s middags om 14.30 kijken of u iets van uw
zoon of dochter tussen ligt. Ziet u op de foto al iets wat u herkent dan
kunt u een berichtje sturen naar Norella n.jalal@maranathaschool.nl

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.

● 1 juli: Umaporn vd Hoeven

Nieuws van Buiten
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Zomerfeest 2022


