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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,
Vanuit het Leader in Me concept werken wij met de
boom van de 7 gewoonten. Afgelopen week stond
gewoonte 1 centraal: Wees pro-actief. Dit is de eerste
stap in de weg naar onafhankelijkheid. Hierbij maken
we de kinderen bewust van het feit dat het beter is om
zelf op zoek te gaan naar oplossingen en initiatief te
nemen dan af te wachten. Het leert kinderen bewust
te denken en te handelen. Nieuw dit jaar is de
verbinding tussen de gewoonten en de krachten van
Breinhelden. Een methode om de executieve functies
van kinderen te versterken. Bij de eerste gewoonte
passen startkracht en gevoelskracht. Met verhalen,
filmpjes, groepsactiviteiten en spelletjes is hier
aandacht voor in de groepen. De kinderen kunnen hier
vast nog meer over vertellen!

Dinsdagavond 27 september organiseren wij een
informatieavond over mediawijsheid voor ouders
van leerlingen in de bovenbouw. Het gaat over de
mogelijkheden en uitdagingen van opvoeden in het
digitale tijdperk, waarin sociale en digitale media zo’n
grote rol spelen. Een officiële uitnodiging volgt later,
hierbij alvast de datum om deze vrij te houden.
Nog niet alle telefoonnummers en e-mailadressen
staan correct in Parro, wilt u uw eigen
contactgegevens controleren en eventueel
aanpassen? Met het oog op het schoolreisje
binnenkort willen we vragen om toestemming voor
het delen van beeldmateriaal. Dit kan nog
eenvoudiger dan vorige keer in de MaraNieuwtjes
beschreven. Direct bij het openen van de app naar
beneden scrollen en daar staat een kopje ‘Privacy
Voorkeuren’ om dit per kind aan te geven..

Het valt op dat steeds meer kinderen een mobiele
telefoon meenemen naar school. Dit heeft ook steeds
vaker een negatief effect op de groepsvorming (bijv.
door buitensluiting). Indien nodig, kunnen de kinderen
gebruik maken van de vaste telefoon van school. Ook
zijn wij altijd bereikbaar voor ouders om bericht aan
kinderen door te geven. Kinderen hebben dus geen
mobiele telefoon op school nodig. Er zijn
uitzonderingen, bijvoorbeeld voor kinderen die ver
moeten fietsen of direct na school naar de
sportvereniging gaan. Hierover kunnen afspraken
gemaakt worden met de leerkracht tijdens het
startgesprek. Er geldt een belangrijke regel voor het
meenemen van een telefoon: op het plein en in de
school, tijdens de lessen en in de pauzes mogen
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kinderen geen gebruik maken van eigen mobiele
telefoons. De telefoon moet uitgeschakeld worden en
buiten het zicht blijven. Bij het herhaaldelijk
overtreden van deze regel zal de telefoon tot het
einde van de dag in beslag worden genomen. Voor
strafbare feiten, zoals schending van de privacy en
ander ernstig misbruik, zijn wij verplicht een melding te
maken. Het meenemen van mobiele telefoons naar
school is op eigen risico. De school is niet
aansprakelijk voor schade of diefstal.

Met vriendelijke groet, Nicole Eykelenboom
Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.
Bereikbaar via 0172-520055 of door een bericht sturen via de
Parro-app. E-mailadressen zijn:
n.eykelenboom@maranathaschool.nl of info@maranathaschool.nl.
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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).

Maandag 5 t/m vrijdag 9 september 2022
●

Startgesprekken na schooltijd (alle groepen)

Vr 16 september 2022
● Schoolreis (alle groepen

Jumbo Sponsoractie
Zoals u misschien al heeft gezien organiseert Jumbo Nieuwkoop ook dit jaar weer de
fantastische sponsoractie. Onder diverse verenigingen, stichtingen en scholen in de gemeente
Nieuwkoop wordt een bedrag van €15.000,- verdeeld. Na het succes van vorige jaren heeft de
Maranathaschool zich ook dit jaar weer aangemeld. Ons spaardoel voor dit jaar is nieuwe
werkplekken op de bovenverdieping.
Op de bovenverdieping heeft onze school een ruime gang. Voorheen was deze gang als grote computerruimte
ingericht. Inmiddels hebben alle leerlingen vanaf groep 5 een eigen Chromebook. Een aantal jaar geleden is alle
computerapparatuur weggehaald, waardoor grote tafels achterbleven. Deze tafels worden regelmatig gebruikt door
leerlingen om zelfstandig of samen te werken. De ruimte wordt echter niet optimaal benut. Daarnaast is het een
lange gang en is de afleiding groot als kinderen van verschillende groepen werken
aan de tafels. De wens vanuit het team en de leerlingen is een herinrichting van
de gang op de bovenverdieping. In andere (nieuwbouw-)scholen hebben we
fantastische oplossingen gezien, met prachtige plekken om zowel individueel als
samen ongestoord te kunnen werken. Ook hebben veel kinderen ideeën over onze
gang eruit moet komen te zien. We hopen zoveel mogelijk sponsor vouchers
kunnen verzamelen om deze wens werkelijkheid te laten worden. Wij hopen dat u
ons helpt met sparen voor dit mooie spaardoel!

Hoe werkt de actie
In de periode van 7 september t/m 18 oktober ontvangt u bij iedere €15,- aan boodschappen en bij diverse
actieproducten een sponsor voucher. Deze voucher kunt u vervolgens via een speciale website doneren aan onze
school.
Mocht u dit teveel gedoe vinden dan kunt u de vouchers ook in brievenbus op de brug deponeren (nr 7) of
meegeven aan uw zoon of dochter, deze kunnen hem dan weer in een speciale Jumbo voucher verzamelbox kunnen
doen. Wij zullen u voucher dan verzilveren, zodat geen euro verloren gaat. Wij hopen dat u ons allemaal wilt helpen.
Alvast bedankt!

Oproep groene stof
Het thema van de Kinderboekenweek is dit Gi-Ga Groen. Ter voorbereiding van de KBW
zijn wij op zoek naar groene stof. Heeft u thuis nog groene stof dan ontvangen wij dit
graag.
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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 - herhaling
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.
Wij hebben voor groep 6 & 8 al een aanmelding, voor andere groepen nog niet.

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 schooldag begint voor iedereen gewoon om 8.30 uur, de bussen zullen rond 09.00 uur
vertrekken.
De kleuters verwachten wij rond 15.15 uur weer terug in Nieuwkoop
Groep 3 t/m 6 verwachten wij rond 15.30 uur weer terug in Nieuwkoop
Groep 7 & 8 verwachten wij rond 16.00 uur weer terug in Nieuwkoop
U bent van harte welkom om de leerlingen uit te zwaaien. Via Parro & Facebook zullen wij gedurende de dag foto’s
delen en de vertrektijden van de bus vermelden.

Hulpouders schoolreis
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. We hebben al veel
enthousiaste reacties welke we maandag gaan uitwerken. Voor enkele groepen zijn we nog opzoek naar 1 of 2
hulpouders. Deze groepen ontvangen maandag een aparte mail. De ouders die zich al hebben aangemeld
ontvangen maandag een bericht of ze wel of niet zijn ingedeeld.

Betaling schoolreisje
Afgelopen maandag hebben wij u via Parro/schoolkassa een betaalverzoek gestuurd voor de eigen bijdrage van
€9,- voor het schoolreisje. Inmiddels heeft 75% de eigen bijdrage voldaan, onze dank hiervoor!
Heeft u de eigen bijdrage nog niet voldaan dan vragen wij u dit 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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Jarigen deze week

5 september:

5 september:

6 september:

7 september:

9 september:

10 september:

Julia (KB-A)
4 jaar

Lieke (KB-A)
4 jaar

Daan (BB-6)
9 jaar

Selah (BB-7)
10 jaar

Eljah (OB-4)
7 jaar

Robyn (BB-7)
10 jaar

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.
●

9 september: Marjolein Bel

●

23 september: Marjolein Verhallen

●

16 september: Jozina van Schaik

●

30 september: Roelinda v/d Haak

Nieuws van buiten
Natuurspeurder worden bij IVN - Nieuwkoop
Ben je tussen de 8 en 12 jaar?
Houd je ervan om buiten rond te struinen in de natuur?
Vind je het leuk om een speurtocht te doen en onderweg allerlei
dieren en planten te leren kennen?
Wil je wel eens met een verrekijker vogels spotten?
Of zelf groente kweken en er met z’n allen soep van koken op een vuurtje?
Aan al deze activiteiten kun je meedoen bij de jeugd activiteitengroep “De Natuurspeurders” van IVN-Nieuwkoop.
Voor € 17,50 per jaar ga je elke 2e woensdagmiddag van de maand met ons mee de natuur in!
De activiteiten starten in gebouw De Stal, in de Heemtuin aan de Kennedylaan in Nieuwkoop.
Er zijn weer plaatsen vrij, dus geef je snel op!
Wil je meer weten, kijk dan eens op onze website: www.ivn-nieuwkoop.nl Jeugd (Natuurspeurders) of neem contact
op met Marianne Hoogstad: mariannehoogstad@ziggo.nl

Doppen sparen voor het goede doel
Wist u dat plastic doppen geld waard zijn? Althans, wel voor KNGF.
Per kilo ontvangt KNGF Geleidehonden een vergoeding. Dus gooi de dopjes
van frisdrank en melkpakken niet weg, maar lever ze in bij ons op school. . U
steunt niet alleen de opleiding van onze geleidehonden, maar spaart ook
nog eens het milieu. Inmiddels hebben alle doppen samen al tienduizenden
euro’s opgeleverd. Er staat een inzamelbox bij de ingang. Meer informatie
kunt u vinden op de website van KNGF
https://geleidehond.nl/steun-ons/kom-inactie/doppen-sparen
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