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In deze Nieuwsbrief

Nieuws van de directie over eerste week van het schooljaar, een vooruitblik op volgende week en een oproep
om privacy-voorkeuren in Parro te bewerken. Verder kort nieuws en de vaste rubrieken. Veel leesplezier!

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,
De eerste schoolweek is weer voorbij gevlogen.
Maandag een aantal gespannen gezichten bij het hek,
altijd weer spannend een nieuwe leerkracht en een
nieuw lokaal. Gelukkig hadden heel veel kinderen weer
zin in het nieuwe schooljaar. Vol enthousiasme werden
vakantieverhalen uitgewisseld en vervolgens waren de
kinderen rond 9 uur alweer aan het spelen en werken
alsof zij de dag ervoor nog op school waren geweest.
Fijn dat het voor veel kinderen dan alweer snel
vertrouwd voelt en heel leuk om te zien hoe de
kinderen gelijk weer naar elkaar toe trekken.
De eerste weken na de zomervakantie worden de
Gouden Weken genoemd. De beginweken van het
schooljaar zijn goud waard om een basis te leggen
voor een fijne sfeer in de groep. In iedere klas is op
verschillende manieren aandacht geweest voor
groepsvorming. Door activiteiten en spellen leren de
kinderen elkaar nog beter kennen. Ook wordt er veel
tijd besteed aan regels en routines, dit zorgt voor
structuur en veiligheid voor de kinderen.
Afgelopen week zijn de 7 gewoonten (opnieuw) onder
de aandacht gebracht. Dit zijn de 7 gewoonten van
effectief leiderschap, passend bij The Leader in Me.
Het doel is dat kinderen door het aanleren van 7
gewoonten een effectieve persoonlijke ontwikkeling
doormaken. De activiteiten leiden op tot zelfsturing,
samenwerken met anderen en het leren nemen van
verantwoordelijkheid. Komende zeven weken staat
iedere week één gewoonte in de school centraal.
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Bedankt voor de belangstelling voor de inloopweek,
leuk dat ook in de hogere groepen veel ouders een
kijkje in de klas hebben genomen! Vanaf maandag
nemen de kinderen weer afscheid bij het hek en gaan
zij zelfstandig naar binnen. Ouders van de nieuwe
kinderen in groep 1 mogen uiteraard nog meelopen.
De deur zal iedere dag om 8.20 geopend worden. De
afgelopen jaren hebben geleerd hoe goed de kinderen
dit zelfstandig kunnen, hoeveel rust het brengt op de
gang, omdat het voor de kinderen overzichtelijk is en
de aandacht van de leerkracht volledig naar de
kinderen kan. Voor iedere vakantie is een inloopweek,
dus de week voor de herfstvakantie zien we iedereen
weer graag in de school.
In de vorige MaraNieuwtjes de oproep om de
contactgegevens in Parro te controleren. Als het nog
niet gelukt is, wilt u er alsnog voor zorgen dat de
e-mailadressen en telefoonnummers up-to-date zijn?
Daarnaast een andere oproep. Ieder schooljaar
hebben wij als school toestemming nodig om
beeldmateriaal te delen, met een paar kliks kunnen
de voorkeuren via Parro worden doorgegeven: Ga
naar het vierde tabblad ‘Instellingen’, tik op Profiel en
scroll naar het kopje ‘Mijn kinderen’, geef per kind aan
wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind.
! Wij vinden het leuk om regelmatig beeldmateriaal te
plaatsen en daarmee een inkijkje te geven van
gebeurtenissen op school. Dat willen we graag blijven
doen. Daarbij houden we uiteraard rekening met uw
privacy-voorkeuren. Deze voorkeuren kunnen ook
gedurende het schooljaar worden aangepast.

19 augustus 2022

Met vriendelijke groet, Nicole Eykelenboom

●

Schoolreis (alle groepen)

Agenda
Trefwoord

SCHOOLJAAR 2022-2023

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).

Di 30 augustus 2022
● Schoolfotograaf (groeps, individuele foto’s &

broertjes/zusjes samen op school onder schooltijd).

Vr 16 september 2022

Ouderhulplijst - herhaling
●
●

Afgelopen week hebben alle gezinnen een inventarisatielijst ouderhulp voor schooljaar 22/23 gekregen, we
hebben al veel ingevulde lijsten teruggekregen. Bedankt hiervoor!
Ook dit jaar vragen wij weer uw talent in te vullen op de talentenlijst. Gedurende het schooljaar bieden wij
de leerlingen diverse workshops of 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.

Klassenouder
Voor komend schooljaar zijn wij voor iedere groep weer op zoek naar 1 of 2 klassenouders per groep. Een
klassenouder is de schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders van de kinderen uit de klas. Veel communicatie
gaat via Parro, ouderhulp wordt via de ouderhulplijsten geregeld maar voor bepaalde zaken zoals o.a. lief en leed is
het fijn als 1 of 2 ouders dit oppakken. Wilt u komend schooljaar deze rol vervullen, stuur dan een mailtje naar
Norella n.jalal@maranathaschool.nl.

Even voorstellen
Het nieuwe schooljaar starten wij met twee nieuwe collega’s: Angelina van der Lek en
Corinne van den Boogaard. Vorige week stelde Angelina zichzelf voor en deze week stelt
Corinne zichzelf voor:
“Ik ben Corinne van den Boogaard. Ik kom uit Noorden maar woon al ruim 22 jaar met veel
plezier in Nieuwkoop, samen met mijn man en drie kinderen, waarvan de jongste nog op de
basisschool zit. Ik ben in 2020 gestart met de opleiding voor leerkracht basisonderwijs
(PABO) en heb daarin mijn roeping gevonden. Door corona heb ik dit traject nog niet af
kunnen ronden en heb ik nu een tussenjaar als leerkrachtondersteuner/onderwijsassistente
om volgend jaar het laatste deel af te ronden. Ik kijk er enorm naar uit om op de Maranatha,
een school in mijn dorp, te gaan werken. Als we elkaar nog niet kennen komt dit komend
jaar vast wel.
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26 augustus 2022

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
uiterlijk 15.00 uur samen op de foto. Er zijn nog een aantal plekjes vrij op de lijst
voor de shift van 14.45-15.00 uur. U kunt zich hiervoor tot zondag 28 augustus
inschrijven door een mail te sturen naar Norella N.jalal@maranathaschool.nl
Ouders die zich eerder hebben opgegeven voor de broertjes en zusjes foto extern
hebben inmiddels een bericht ontvangen.
De schoolfotograaf gebruikt een witte achtergrond en voor de groepsfoto gaan de kinderen net als vorig jaar weer
in de kubus.

Hulpouders gevraagd schoolfotograaf
Voor aanstaande dinsdag zijn we nog opzoek naar 1 of 2 ouders die willen helpen bij de schoolfoto. We zoeken hulp
van 09.00 uur tot 12.00 uur, ‘s middag vanaf 12.50 uur tot 15.00 uur of voor de gehele dag.
Als hulpouders doet u voor het foto moment nog een laatste check voor schone snoetjes en strakke kapsels en
zorgt u ervoor dat de groepen op tijd uit de klas worden gehaald. Als dank voor uw hulp ontvangt u 25% korting bij
afname van de schoolfoto’s Opgeven kan bij Norella N.jalal@maranathaschool.nl

Schoolreisje 16 september
Op vrijdag 16 september staat het schoolreisje op de agenda.
De kleuters gaan naar Speelpark Oud Valkeveen, de leerlingen van groep 3 t/m 6 gaan op
schoolreis naar pretpark Drievliet en de leerlingen van groep 7 & 8 gaan naar Walibi
De reden dat we voor een schoolreis op vrijdag hebben gekozen heeft te maken met de
beperkte openingstijden/dagen van de parken. Dit zorgt er ook voor dat ze op “schoolreis’
dagen pas om 10.00 uur open gaan. De exacte vertrek en aankomst tijden zullen we in de
volgende MaraNieuwtjes aan u communiceren
Voor alle drie de schoolreisjes zijn wij op zoek naar hulpouders die tijdens het schoolreisje een groepje leerlingen
willen begeleiden. We hebben een beperkt aantal plekken beschikbaar voor hulpouders. Wacht u daarom nog even
met vrij vragen tot u een bevestiging heeft ontvangen, waarin vermeld staat dat u bent ingedeeld om mee te gaan.
Opgeven kan tot vrijdag 2 september door een mailtje te sturen naar Norella via N.jalal@maranathaschool.nl.
*Voor het schoolreisje naar Drievliet hebben wij helaas niet voor alle hulpouders een plekje in de bus. Dit betekent dat
er 1 of 2 auto’s met hulpouders achter de bus zullen aanrijden. Brandstof en Parkeerkosten zullen wij vergoeden.
De eigen bijdrage voor het schoolreisje is vastgesteld op € 9,- per leerling. We zijn blij dat we door het succes van
de stroopwafelactie de kosten zo laag mogelijk hebben kunnen houden.

Schoolkassa - schoolreisje
Maandag ontvangt u in de Parro app vanuit schoolkassa een betaalverzoek van €9,- per leerling voor de eigen
bijdrage van het schoolreisje. Wij willen u vragen dit bedrag z.s.m. maar uiterlijk 9 september aan ons te voldoen.
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.
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Schoolkalender
Normaal gesproken ontvangt u op de eerste schooldag de nieuwe schoolkalender, helaas heeft het drukken van de
kalender enige vertraging opgelopen. Wij hopen deze z.s.m. te ontvangen en zullen deze dan direct alle gezinnen
uitdelen. Belangrijke datums voor de komende weken zijn:
● Dinsdag 20 augustus 2022 - schoolfotograaf
● Maandag 5 t/m vrijdag 9 september 2022 - Startgesprekken na schooltijd (alle groepen)
● Vrijdag 16 september - schoolreisje (alle groepen)
● Maandag 19 september - Mararaad vergadering
● Donderdag 22 of vrijdag 23 september - Dode hoekles groep 7 & 8
● Dinsdag 27 september - Ouderavond Mediawijsheid
● Donderdag 29 september - Bezoek Techniek 3 daagse groep 7 & 8 (vervoer per touringcar)
● Donderdag 29 september - NME excursie Avifauna - OB-3 & OB-4

Jarigen deze week

27 augustus:
Tess (BB-6)
9 jaar

28 augustus:

29 augustus:

Max (BB-5)
8 jaar

Maks (KB-B)
4 jaar

2 september:
Kaya (BB-8)
11 jaar

Nieuws van buiten
CJG-webinars najaar 2022
Op woensdag 21 september 2022 organiseert het CJG in samenwerking met opvoedkundige en auteur Tischa Neve
de webinar ‘Help je kind groeien met een positieve mindset’ voor alle ouders met een kind tussen de 2 en 12 jaar.
Tijdens deze webinar legt ze aan ouders uit hoe zij hun kind kunnen helpen met het aanleren of behouden van een
groeimindset. Kinderen met een groeimindset geloven dat ze zichzelf steeds kunnen blijven verbeteren en
ontwikkelen. Dat je talenten alleen het startpunt zijn en dat je steeds kunt blijven groeien door hard te werken en
ervaring op te doen. Deze manier van denken kan kinderen enorm helpen om zelfvertrouwen op te bouwen en te
groeien op alle gebieden. Meer informatie over deze webinar vindt u op onze website: CJG-webinar Help je kind
groeien met een positieve mindset - Centrum voor Jeugd en Gezin Regio HM (portal) (cjghm.nl).
Oranjeloop Ter Aar – Een loopfestijn voor jong en oud
Doe allemaal gezellig mee met dit loopfestijn voor het sportieve karakter of het
goede doel!.
Op zondag 11 september a.s. wordt voor de 13e e keer de Oranjeloop in Ter Aar
georganiseerd. Er zijn verschillende hardloopafstanden voor kinderen en
volwassenen. Ook aan de wandelaars is dit jaar weer gedacht en zijn er twee
nieuwe routes uitgezet. Voor alle deelnemers is er na afloop een herinnering. Een
deel van de opbrengst gaat naar een goed doel.
Kijk voor verdere informatie op de website van Oranjeloop Ter Aar en/of op onze Facebookpagina.
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