
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 over de laatste week voor de zomervakantie en de start van het nieuwe schooljaar.

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

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,

Deze week stond in het teken van het afscheid van
groep 8. De afgelopen weken hebben deze leerlingen

hard geoefend op de liedjes, dansjes en scènes van de
musical. Op dinsdag was in de middag de voorstelling

voor de hele school. Leuk dat ook zoveel
oud-leerlingen kwamen kijken. 's Avonds was de echte
uitvoering voor ouders, opa's, oma's en oudere broers

en zussen. Daarna is afscheid genomen met
persoonlijke woorden en filmpjes van de afgelopen

jaren. Het was een geslaagde avond! Woensdag
waren zij echt voor het laatst op school en zijn zij

onder toeziend oog van de andere kinderen de school
uitgesprongen! Lieve groep 8-leerlingen: wij zijn super

trots op jullie en wensen jullie veel succes in het
voortgezet onderwijs!

Vanmiddag liepen we de school uit en dat was toch
een gek gezicht. Alle lokalen zijn leeg, het speellokaal
staat vol met meubilair. Het voelt dan niet meer, zoals
de Maranathaschool met alle kinderen eruit hoort te

zien. Tegelijkertijd een mooi moment om met de
kinderen op te ruimen en schoon te maken om zo het
jaar af te sluiten. Straks weer een nieuwe start na de

zomervakantie!

Met een goed gevoel kijk ik terug op mijn eerste jaar
op de Maranathaschool. Ik heb heel fijne, enthousiaste

en hardwerkende collega's leren kennen met een
groot hart voor de kinderen en het onderwijs. Een hele
fijne omgeving om te werken. De leuke gesprekken en

momenten met de kinderen heb ik heel prettig
ervaren. Iedere werkdag een cadeautje. Bedankt voor
alle fijne contacten, die ik het afgelopen jaar met jullie

als ouders heb gehad. Ook valt de hoge bereidheid
om te helpen bij activiteiten op, erg fijn! Hierdoor

kunnen we met elkaar veel mogelijk maken voor de
kinderen. Natuurlijk zijn lezen, schrijven en rekenen

belangrijke vakken op de basisschool, maar ik heb de
Maranathaschool leren kennen als een school met

aandacht voor ook andere activiteiten, die belangrijk
zijn voor de ontwikkeling van kinderen. De Leader in

Me vind ik een prachtig middel om kinderen verder te
helpen in hun ontwikkeling en ik zie welke positieve

e�ecten het heeft.

Veel van jullie heb ik vanmiddag persoonlijke een fijne
vakantie kunnen wensen, maar ook aan alle anderen:
een fijne zomervakantie! Geniet van de schoolvrije

periode en tot in het nieuwe schooljaar!

Met vriendelijke groet,
Nicole Eykelenboom,

directeur
Te bereiken via: info@maranathaschool.nl,

n.eykelenboom@maranathaschool.nl of via Parro.

Een rectificatie, in de vorige nieuwsbrief stond een
fout. In de vorige MaraNieuwtjes was vrijdag 9

februari 2023 genoemd als één van de studiedagen,
dit moet vrijdag 10 februari 2023 zijn. De kinderen zijn

dan een lang weekend vrij, omdat ook maandag 13
februari 2023 een studiedag is. Alvast handig om te
weten bijvoorbeeld een weekendje weg te boeken.
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Zomervakantie
Ma 11 juli 2022 t/m Vr 19 augustus 2022

SCHOOLJAAR 2022-2023
Ma  22 augustus 2022
● Eerste schooldag

Di  30 augustus 2022
● Schoolfotograaf

Vr 16 september 2022
● Schoolreis alle groepen

Kleuters: Oud Valkeveen
Groep 3 t/m groep 6: Drievliet
Groep 7 & groep 8: Walibi

Trefwoord
Thema: Liever een lied Inhoud: Klanken en woorden om de dag te genieten, te eren, te gedenken, of gewoon door
te komen.
BIJBELVERHALEN
● KB: Goede woorden (Lucas 9, 1-6)..
● OB-BB: Een hoeksteen (Lucas 20, 17).

De klas van 2022



Groep 8 voor het laatst..
Deze week hebben we afscheid genomen van onze groep 8 leerlingen. De hele
week stond in het teken van hun afscheidstournee. Dinsdag hebben zij hun
spetterende eind musical HET LAATSTE LEVEL opgevoerd, woensdag zijn ze 1
voor 1 de school uitgesprongen en donderdag hebben ze met elkaar genoten
van het groep acht uitje bij de Boer Verhaar.

Waar gaan de leerlingen na de vakantie eigenlijk naar toe?
● CSG Groene Hart: Tim, Bart, Tijmen, Femke, Dimitris,
● Jesse, Julia, Kibret, Laura, Roos, Sam, Sepp & Twan
● Ashram Nieuwkoop: Maud

Wij wensen deze kanjers eerst een hele fijne zomervakantie en daarna heel veel succes op jullie nieuwe school.

Even voorstellen
Ik ben Angelina van der Lek.
Ik woon samen met mijn kinderen, een zoon en dochter, in het mooie Woerden.
In mijn vrije tijd hou ik van koken, taarten bakken, lekker wandelen, genieten van natuur, winkelen
en genieten op een terrasje.
In het onderwijs werk ik al lange tijd. Eerst als leerkracht en nu al jaren als intern begeleider.
Ik werk al op een school van ditzelfde bestuur: de Johannes Post in Hazerswoude-Dorp. En dan na
de zomervakantie aan de slag op de Maranatha! Ik heb er zin in. Afgelopen vrijdag ben ik al even
op school geweest om kennis te maken met collega's en kinderen te zien, erg leuk. Op dinsdag en
donderdag zal ik aanwezig zijn. Ik hoop u/ jullie gauw te ontmoeten

Oproep TSO
Voor volgend schooljaar zijn we op zoek naar nieuwe overblijfkrachten als aanvulling voor ons TSO team en de
reservelijst. Wij vinden het erg fijn dat wij voor de TSO pleinwacht gebruik kunnen maken van “eigen” ouders en
hopen dit in de toekomst ook te kunnen blijven doen. Wilt u meer informatie of zich opgeven als overblijfkracht stuurt
u dan een mailtje naar Norella N.jalal@maranathaschool.nl

Schoolmateriaal (met extra bijlage)
We willen graag dat kinderen zich verantwoordelijk voelen voor alle materialen, die zij gebruiken in de school. We
leggen daarbij tevens de focus op het verantwoord omgaan met je eigen spullen, de spullen van een ander en de
materialen van school. We leren daarom de kinderen zorgvuldig om te gaan met hun eigen spullen, de spullen die zij
in bruikleen hebben en de spullen van een ander. Jaarlijks krijgen de kinderen een aantal materialen van school,
maar we vragen u ook om uw kind een aantal schoolspullen van thuis mee te laten nemen om op school te
gebruiken.
Mochten er intussen zaken kwijt zijn geraakt, zoals een luizenzak of een portfoliomap, dan kunt u een nieuwe
aanscha�en tegen kostprijs, via Norella n.jalal@maranathaschool.nl
In de extra bijlage vindt u de lijst met materialen per groep.

Schoolfotograaf
Op dinsdag 30 augustus komt de schoolfotograaf bij ons op bezoek om alle
leerlingen te fotograferen. Broertjes & zusjes die als “compleet gezin” bij ons op
school aanwezig zijn zullen onder schooltijd samen gefotografeerd worden.
Broertjes en zusjes die niet samen op school zitten kunnen vanaf 14.30 tot
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uiterlijk 15.00 uur samen op de foto. U kunt zich hiervoor inschrijven en ontvangt dan in de eerste week na de
zomervakantie een bericht met de aanvangstijd.  Inschrijven kan via Norella n.jalal@maranathaschool.nl

Schoolreis
Op vrijdag 16 september staat het schoolreisje op de agenda.
De kleuters gaan naar speelpark Oud Valkeveen en de leerlingen van groep 3
t/m 6 gaan op schoolreis naar pretpark Drievliet. Groep 7 & 8 gaan naar Walibi.

Komende weken gaan wij het schoolreisje verder uitwerken en zullen wij u via schoolkassa een betaalverzoek sturen.
U heeft dan tot 9 september de tijd om het schoolreisje te betalen.

Na de vakantie zullen wij ook een oproep plaatsen voor hulpouders tijdens het schoolreisje.

Schoolkassa
Via schoolkassa zullen wij u gedurende het schooljaar diverse betaalverzoeken sturen. Om de kosten enigszins te
spreiden hebben wij in overleg met de MR besloten om de betaalverzoeken op verschillende momenten gedurende
het schooljaar te incasseren. Daarnaast heeft u in schoolkassa ook altijd de mogelijk om voor een betaling in
termijnen te kiezen.

Voor het nieuwe schooljaar zullen de kosten voor zowel de TSO als de ouderbijdrage gelijk blijven. De ouderbijdrage
is in overleg met de MR vastgesteld op € 27,50 per leerling en de TSO bijdrage op € 25,00 per leerling.

Op maandag 3 oktober zullen wij via schoolkassa de ouderbijdrage incasseren en op maandag 9 januari zullen wij
de TSO kosten voor schooljaar 22/23 incasseren. Deze datums zullen ook vermeld staan in de nieuwe
schoolkalender welke u bij aanvang van het nieuwe schooljaar ontvangt.

Jarige deze week

08 juli:
Sam (BB-8)

12 jaar

12 juli:
Thijs (BB-5)

9 jaar

17 juli:
Aryam (BB-7)

12 jaar

17 juli:
Luuk (KB-B)

11 jaar

20 juli:
Laura (BB-8)

12 jaar

20 juli:
Bart (BB-8)

13 jaar

22 juli:
Joey (OB-3)

8 jaar

22 juli:
Noud (KB-B)

6 jaar

22 juli:
Juf Eveline

OB-3

1 augustus:
Milou (KB-A)

5 jaar

3 augustus:
Brian (KB-B)

5 jaar

5 augustus:
Wessel (BB-5)

9 jaar

6 augustus:
Noud (OB-3)

7 jaar

8 augustus:
Lieke (KB-A)

6 jaar

9 augustus:
Mirthe (OB-3)

7 jaar

9 augustus:
Novan (KB-B)

5 jaar

15 augustus:
Elin (KB-B)

5 jaar

18 augustus:
Juf Carla

BB-5
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Nieuws van Buiten

Lezen in de vakantie

Vakantielezen

De zomervakantie staat voor de deur. Heerlijk, even vrij! Maar een zomerleesdip

ligt op de loer. Om het leesniveau van kinderen in groep 3 en 4 in de

schoolvakantie op peil te houden, biedt Bibliotheek Rijn en Venen van 15 juni tot en met 4 september 2022 gratis het

zomerleesprogramma Vakantielezen aan.

Vakantielezen thuis: een spannende ontdekkingsreis voor het hele gezin

Deze zomer is de Bibliotheek jouw reisleider. Met Vakantielezen beleef je samen spannende avonturen en ontdek je de

mooiste verhalen van topauteurs Manon Sikkel, Milouska Meulens, Annemarie Bon, Paul van Loon, Harmen van Straaten

en Tosca Menten. Maak een levend bordspel op de Sprookjeseilanden, ren je rot in Sportmanië of maak een

griezelgrabbelpan aan de Griezelkust. In welk land start jouw reis? Verzamel alle schatten en maak kans op een tablet.

Meld je met je team  aan op www.vakantie-lezen.nl en ga mee op reis!

Vakantielezen in de bibliotheek: een spannende speurtocht

In alle vestigingen van Bibliotheek Rijn en Venen ligt een gratis speurtocht voor je

klaar! Tijdens de speurtocht reis je langs de Sprookjeseilanden, de Griezelkust,

Avonturenland, Lachland, Sportmanië en het Dierenrijk. Lukt het jou om alle raadsels

op te lossen? Onderweg kom je mooie boeken tegen, die passen bij deze landen. Veel

succes, en veel leesplezier!

Team Maranatha

Wenst jullie een fijne vakantie!

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vakantie-lezen.nl%2F&data=05%7C01%7Cadministratie.antonius%40wijdevenen.nl%7C1882a254674a4f1d65d408da59cfa398%7Cdab0d37a2a6e4f95954bd097036d9fef%7C1%7C0%7C637921045701505984%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4buWyD18AwR%2FVBFXTB36FmV7ZiNfMV%2BM%2Bh%2BoK14aGfk%3D&reserved=0

