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In deze Nieuwsbrief

Nieuws van de directie over de start van het schooljaar. Verder kort nieuws en de vaste rubrieken.
Veel leesplezier!

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,
Het einde van de zomervakantie nadert, dat betekent
dat het nieuwe schooljaar voor de deur staat. Ik hoop
dat iedereen heeft kunnen genieten van een
welverdiende vakantie en dat we met nieuwe energie
van start gaan. Voor het team stond afgelopen week
in het teken van voorbereiding. Alle lokalen zijn
ingericht en de plannen voor het komende jaar zijn
verder uitgewerkt. Na een heerlijke vakantie zijn wij
klaar voor de eerste schooldag en hebben wij zin om
weer te beginnen!
De eerste week van het schooljaar zijn ouders van
harte welkom om de kinderen in de klas te brengen.
Een mooi moment om alvast kort kennis te maken
met de (nieuwe) leerkracht en de school en het
klaslokaal van binnen te bekijken. Vanaf de tweede
week nemen de kinderen afscheid bij het hek en gaan
zij zelfstandig naar binnen (uitzondering voor de
kinderen in groep 1). Daarna is iedere week voor een
vakantie een inloopweek om mee naar binnen te
gaan. Dit kan iedere dag van 08:20 tot 08:30.
We hopen van harte op een normaal schooljaar. De
maatregelen van voor de zomervakantie blijven
gelden. Bij corona-gerelateerde klachten
(verkoudheid, hoesten, benauwdheid en koorts) blijven
de kinderen thuis. Met een negatieve zelftest zijn
kinderen welkom op school, laat dit de leerkracht via
een Parro-bericht weten. Dit voorkomt twijfel en
nabellen. Bij een positieve zelftest blijven de kinderen
thuis. De quarantaine kan worden beëindigd na 5
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dagen, als de klachten 24 uur weg zijn. Dit geldt niet
als het gaat om bekende chronische
luchtwegklachten, maar ook hiervoor: informeer de
leerkracht om misverstanden te voorkomen. Op
school zijn voldoende zelftesten op voorraad. Mocht
u deze nodig hebben of alvast in huis willen hebben,
laat dit aan de leerkracht of aan mij weten. Dan
kunnen we een aantal testen meegeven.
In de Parro-app zijn alle groepen opnieuw gekoppeld.
Als het goed is, zijn alle ouders van de leerlingen
meegenomen in de jaarovergang. Bij enkele ouders
kwam de foutmelding van een niet kloppend
e-mailadres. Mocht u niet in de Parro-app komen of er
klopt iets niet, laat dit de leerkracht weten. Dan
proberen we dit zo snel mogelijk op te lossen.
Wilt u allemaal de contactgegevens in Parnassys en
Parro controleren? Dit geldt voor de adresgegevens
en e-mailadressen, maar ook zeker voor de
telefoonnummers. Afgelopen schooljaar is het
regelmatig voorgekomen dat bijvoorbeeld
huistelefoons niet meer in gebruik waren. We vinden
het erg belangrijk om de contactgegevens up-to-date
te hebben, vandaar de oproep dit te controleren..
Met vriendelijke groet,
Nicole Eykelenboom,
directeur

Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.
Iedere ochtend zal ik bij het hek van de patio of op de brug staan.
Verder kunt u altijd bellen naar school of een bericht sturen via de
Parro-app. Ook ben ik te bereiken via
n.eykelenboom@maranathaschool.nl of info@maranathaschool.nl.

19 augustus 2022

Agenda
Trefwoord

SCHOOLJAAR 2021-2022

Thema: Beginnen Inhoud: Beginnen, opbouwen, een
stap terugdoen en opnieuw beginnen.
Passend bij TLIM gewoonte 5: Eerst begrijpen, dan
begrepen worden.
BIJBELVERHALEN
● KB: Drukte en rust (Lucas 10, 38-42).
● OB/BB: Alles heeft zijn tijd (Prediker 3, 1-45).

Ma 22augustus 2022
● Eerste schooldag (start om 08.30 u)
●
Uitgifte ouderhulplijst
Di 30 augustus 2022
●

Schoolfotograaf (groeps, individuele foto’s &

broertjes/zusjes samen op school onder schooltijd)

Vr 16 augustus 2022
●

Schoolreis

Afmelden leerlingen
Is uw zoon of dochter ziek of door omstandigheden later op school?
Dan kunt u dit vóór 08.15 uur via de Parro app of per e-mail aan de desbetreffende leerkrachten laten weten.
Voor een bezoek aan dokter, specialist, tandarts of orthodontist geldt een schriftelijke melding vooraf via een
Parro-bericht, de e-mail of briefje aan de leerkracht.
Voor vrijstelling van schoolbezoek voor bijzondere gebeurtenissen of een vakantie buiten de schoolvakantie dient
van tevoren een verlofaanvraag ingediend te worden. Dit kan via het formulier op de website of een papieren
formulier via de leerkracht.

Start en einde van de schooldag
Om 08.20 mogen alle leerlingen in de school direct naar hun lokaal. De leerlingen van de kleuter- en onderbouw via
de hoofdingang en leerlingen van de bovenbouw via de zijdeur. Om 08.30 beginnen de lessen. De school is om 14:30
uit. Op woensdag zijn de groepen 1 t/m 8 om 12:30 vrij. Let op! Dit is anders dan afgelopen schooljaar! Op vrijdag is
de onderbouw (1 t/m 4) om 12:00 klaar.
We hebben de volgende schoolafspraken gesteld rondom ouders in de school bij het wegbrengen van de kinderen:
● De ouders van kinderen in groep 1 brengen hun kind in de school en nemen vlot afscheid van hen op de
gang, zodat de klas echt voor de kinderen zelf overzichtelijk en toegankelijk is.
● De ouders van een kind in groep 2 t/m 8 nemen afscheid van hun kinderen op het schoolplein en de
leerlingen gaan zelf naar binnen. Voor uitzonderingen worden er afspraken op maat gemaakt.
● Alle kinderen van de kleuterbouw groepen en groep 3 & 4 kunnen de ouders via de app of het raam spreken
voor een korte boodschap.
● Alle ouders van groep 1 t/m 8 kunnen gebruik maken van de inloopweken, waarbij ouders tussen 08.15 en
08.30 welkom zijn in de klas voor een kijkje en een gesprekje met hun kind over het geleerde, etc. De
inloopweken staan in de kalender aangegeven (de eerste week van het schooljaar en vervolgens iedere
week voor een vakantie, m.u.v. de zomervakantie). .
Aan het einde van de dag lopen de kleuters samen met de juf de school uit, waar ze hun ouders op het plein zullen
ontmoeten. De groepen 3 & 4 mogen zelfstandig naar buiten en ontmoeten daar tevens hun ouders, hoewel de
leerkrachten ook regelmatig mee naar buiten zullen lopen. De bovenbouwgroepen gaan zelfstandig naar buiten en
veelal ook zelfstandig naar huis.
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Gymrooster gr. 3-8
De onder- en bovenbouwgroepen hebben twee keer bewegingsonderwijs per week van een vakleerkracht; Harm
van der Wilk. De gymkleding voor de groepen 3 t/m 8 bestaat uit een korte broek/legging met T-shirt en/of
gympakje, en gymschoenen; geen balletschoentjes! Komend schooljaar is de gymlocatie gewijzigd naar de beneden
gymzaal. Verder worden er tussendoor vele bewegingsactiviteiten in de groepen georganiseerd.
Gymrooster vakleerkracht
woensdag
08.30-09.15:
09.15-10.00:
10.00-10.45:
11.00-11.45:
11.45-12.30:

Groep
Onderbouwgroep 3
Bovenbouwgroep 4 & 5
Bovenbouwgroep 7
Bovenbouwgroep 6
Bovenbouwgroep 8

vrijdag
08.30-09.10:
09.10-09.50:
09.50-10.30:
10.40-11.20:
11.20-12.00:

Groep
Bovenbouwgroep 7
Bovenbouwgroep 8
Bovenbouwgroep 6
Bovenbouwgroep 4 & 5
Bovenbouwgroep 3

Schoolmateriaal (met extra bijlage) - herhaling
Aanstaande maandag starten alle leerlingen in hun nieuwe klas. Belangrijk is dat iedereen zijn schoolspullen (zie lijst
met materialen per groep in bijlage) meeneemt en hun luizenzak. Ook ontvangen wij graag alle portfolio’s retour.
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
aanschaffen tegen kostprijs door een e-mail te sturen naar Norella: n.jalal@maranathaschool.nl.

Ouderhulplijst
●
●

Aanstaande maandag ontvangen alle gezinnen (jongste kind van het gezin) een een inventarisatielijst
ouderhulp voor schooljaar 22/23.
Ook dit jaar vragen wij weer uw talent in te vullen op de talentenlijst. Gedurende het schooljaar bieden wij
de leerlingen diverse workshops of klassikale thema’s aan waarbij wij graag gebruik maken van de talenten
van onze ouders of opa’s en oma’s. Wij ontvangen de ingevulde ouderhulplijsten uiterlijk 8 september retour.

Even voorstellen
Het nieuwe schooljaar starten wij met twee nieuwe collega’s: Angelina van der Lek en Corinne van den Boogaard.
Deze week stelt Angelina zichzelf voor en volgende week Corinne.
“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

MaraNieuwtjes jr. 18 nr 1

pagina 3

19 augustus 2022

Oproep TSO
Voor dit 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

Schoolfotograaf - herhaling
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
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 - herhaling
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. Volgende week 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. Door de TSO in eigen beheer te doen, kunnen we de TSO
kosten tot een minimum beperken, namelijk TSO bijdrage op € 25,00 per jaar per leerling. U kunt hier zelf kiezen
om het bedrag in 1 of 2 termijnen te betalen. Mocht u het bedrag liever in 2 termijnen betalen dan kunt u handmatig
het bedrag in schoolkassa aanpassen en ontvangt u later automatisch opnieuw een betaalverzoek.
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 in het begin van het nieuwe schooljaar ontvangt.
Ondervindt u problemen met het betalen via de parro app dan kunt u het geld ook handmatig overmaken naar
rekeningnummer NL04 RABO 0142053961 tnv St vrienden van de Maranathaschool ovv de naam van uw zoon of
dochter. Heeft u vragen? Dan kunt u deze stellen via n.jalal@maranathaschool.nl
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Welkom bij ons op school
Na de zomervakantie mogen wij vijf nieuwe leerlingen verwelkomen bij ons op school:
● Amy, Maks, Julia en Lieke (Kleuterbouw)
● Pasha (BB-6)
Wij wensen jullie een fijne tijd op de Maranathaschool!

Jarigen deze week

15 augustus:

18 augustus:

22 augustus:

26 augustus:

26 augustus:

26 augustus:

Elin (KB-B)
5 jaar

Amy (KB-A)
4 jaar

Juf Carla
OB-4

Aiden (BB-6)
10 jaar

Anesu (BB-5)
8 jaar

23 augustus:
Joey (BB-6)
10 jaar

25 augustus:
Floor (OB-3)
6 jaar

Ninthe (BB-6)
8 jaar

Trakteren
Wij zetten de jarige leerlingen flink in het zonnetje. Daar past een feestelijk moment bij met een traktatie. Kinderen
die jarig zijn, mogen de kinderen van hun eigen klas trakteren en mogen langs de leerkrachten. De kinderen van de
kleuter- en onderbouw trakteren alleen de leerkrachten in de beneden gang en evt. de klas van hun oudere broer of
zus in de bovenbouw. De kinderen van de bovenbouw mogen langs alle leerkrachten. De jarige mag 1 klasgenoot
meenemen tijdens het rondgaan in de school.

Nieuw van buiten
Jeugdfonds Sport en Cultuur
Voetballen, hockey, zwemles, muziek- en dansles. Het is zo belangrijk voor een kind. Iets doen aan sport of cultuur
helpt een kind zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal te ontwikkelen. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en
toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de hele samenleving. Soms kunnen ouders de
contributie of het lesgeld niet (meer) betalen. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur helpt daarbij. Meer informatie is te
vinden op: https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/zuid-holland/. Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Hier
is een intermediair voor nodig, voor onze school is Nicole de intermediair.
Rots & Water - Weerbaarheidstraining
De Rots en Watertraining kan echt iets voor jouw kind zijn!
Door spel, bewegen en reflecteren leren kinderen hoe ze voor zichzelf kunnen opkomen, hoe ze zich beter kunnen
concentreren en hoe ze zichzelf beter kunnen beheersen. De training wordt gegeven door Anneke van de Meer van
Droomkind Coaching en bestaat uit een intake, 8 lessen van 1 uur en een evaluatie. Meer informatie is te lezen in de
flyer (verstuurd als bijlage).
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