
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 van de directie over corona-besmettingen en zelftesten, contact met de intern begeleider, informatie

over verlofaanvragen en de tweede gewoonte. Verder kort nieuws en de vaste rubrieken. Veel leesplezier!

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,

We horen steeds meer corona-besmettingen om ons
heen. We vinden het fijn als kinderen met klachten ‘s
morgens voor schooltijd getest worden. Dit geldt ook

voor kinderen met een huisgenoot met corona. Dit
voorkomt meer besmettingen op school of grote
uitbraken in klassen. Daarnaast blijkt de invalpool

inmiddels leger dan leeg. Het laatste wat wij willen is
klassen naar huis sturen, omdat er geen leerkrachten

zijn. Als we met elkaar alert zijn, hopen we dit te
voorkomen. Mocht u zelftesten willen ontvangen, laat

het de leerkracht of mij weten. Dan kunnen wij een
voorraad meegeven. Voor 1 oktober moet iedere

sector een corona noodplan hebben opgesteld, zo
ook onze school. Hier wordt op de achtergrond aan

gewerkt. Het uitgangspunt is dat het voor de kinderen
een zo normaal mogelijk schooljaar wordt.

Deze week stonden de startgesprekken op de
agenda. Afgelopen week heb ik veel kinderen op de
gang of in de pauze gesproken en zij gaven aan dat
ze veel hadden kunnen vertellen om het schooljaar

goed te beginnen. Dat is ook precies het doel van de
startgesprekken: kennismaken, verwachtingen

uitspreken en plannen maken voor het nieuwe jaar.  In
sommige gesprekken is gesproken over het betrekken
van de intern begeleider: Angelina van der Lek. Als er
afspraken zijn gemaakt of als u vragen heeft, kunt u
een e-mail sturen naar: a.vanderlek@wijdevenen.nl.

Voor alle nieuwe ouders: de intern begeleider is
verantwoordelijk voor de leerlingenzorg met

coördinerende en begeleidende taken. Zij helpt
leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen.
Als er een hulpvraag is, gaat de intern begeleider dit
onderzoeken en kijken wat een passende oplossing is.

Afgelopen weken heb ik vele verlofverzoeken
ontvangen, daarom ook in de MaraNieuwtjes

aandacht voor dit onderwerp. In Nederland zijn
kinderen vanaf 5 jaar leerplichtig. In het

vakantierooster zijn twaalf vrije weken opgenomen
en het is de bedoeling uw vakantie binnen deze vrije

weken te plannen. Het is niet mogelijk extra vrije
dagen aan te vragen. Als schoolleiding kan ik alleen

toestemming geven voor vrije dagen buiten de
schoolvakanties als daarvoor gewichtige redenen

zijn. Gewichtige redenen zijn o.a.: een huwelijk of
jubileum (12 ½, 25, 40 of 50 jarig) van een naaste

verwant en overlijden of ernstige ziekte van naaste
familieleden. Ook indien ouders vanwege hun beroep
niet in de reguliere vakantie weg kunnen, dit mag één

keer per schooljaar en ten hoogste tien dagen. Er
moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:
verklaring van de werkgever, deze dagen mogen niet
vallen in de eerste twee weken van het schooljaar en

er moet aangetoond worden dat de vakantie niet
anders gepland kan worden. Het aanvragen van extra
verlof dient altijd schriftelijk plaats te vinden. Op de

website van de school is aan de rechterkant een knop
naar het digitale verlo�ormulier. Iedere vrijdag

reageer ik op de binnengekomen verlofaanvragen. Bij
ongeoorloofd (luxe) verzuim is de school verplicht dit

door te geven aan de leerplichtambtenaar van de
gemeente Nieuwkoop.
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Vanuit het Leader in Me concept werken wij met de
boom van de 7 gewoonten. Afgelopen week stond
gewoonte 2 centraal: Begin met het einddoel voor
ogen (in eenvoudige woorden: maak een plan). Bij

deze gewoonte draait het om het kiezen van de juiste
doelen en dat je ontdekt wat belangrijk is. Het gaat
hierbij niet alleen om wat nu belangrijk is, maar ook
voor later. Kinderen leren zich niet alleen de vraag te

stellen wat wil ik bereiken in deze les, maar ook wat wil
ik bereiken in dit schooljaar of later als ik ouder ben.
Deze gewoonte leert de kinderen te focussen op wat

belangrijk is. Bij deze gewoonte hoort ook dat je
probeert een persoonlijke of groepsmissie (mission

statement) te schrijven. Wat vind ik belangrijk en wat
vinden wij als groep belangrijk. De startgesprekken

passen mooi binnen deze gewoonte en in de groepen
is gewerkt aan het maken van een mission statement.

Van Breinhelden horen doorzetkracht en plan- en
regelkracht bij deze gewoonte.

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.

SCHOOLJAAR 2022-2023
Wo 14 september 2022
● Hockey clinic groep 4

Vr 16 september 2022
● Schoolreis (alle groepen

Ma 19 september 2022
● Mararaad
Wo 21 september
● Hockey clinic groep 8

Do 22 september 2022 of Vr 23 september 2022
● Dodehoekles gr 7& &

Di 27 september 2022
● Ouderavond mediawijsheid
Wo 28 september

● Hockey clinic groep 3, 4, 6 & 7
Do 29 september 2022
● Bezoek Techniek 3-daagse BB7 & BB-8
● NME excursie OB-3 & OB-4

Herfst op de kinderboerderij Alphen aan den Rijn
Vr 30 september 2022
● Start sollicitatie leiderschapsrollen OB3 t/m BB8

Trefwoord
Thema: Zoektocht Inhoud: Het leven als een zoektocht. Over doorzetten, omgaan met veranderingen en
tegenslagen. Over ontdekken wat je belangrijk vindt en waar je van droomt.

Passend bij TLIM gewoonte 2: Begin met einddoel voor ogen

BIJBELVERHALEN
● KB: Abraham voelt zich niet thuis (midrasj); Abraham gaat op weg (Genesis 11, 30-12, 5).
● OB: Abraham in de godenwinkel (midrasj en Genesis 11, 31-32); Het begin van de zoektocht (Genesis 12, 1-9).
● BB: Ruzie in de winkel (midrasj en Genesis 11, 31-32); Weer op reis (Genesis 12, 1-9).

Schoolkalender
In de loop van volgende week verwachten wij de eindelijk de schoolkalender te ontvangen. Hierin kunt u alle
vakanties en studiedagen terugvinden evenals alle activiteiten. Onderstaande datum kunt alvast in de agenda
schrijven.

Vakanties: Studiedagen:
Herfstvakantie: 24 oktober - 28 oktober 2022 Maandag 31 oktober studiedag
Kerstvakantie: 26 december -6 januari 2023 Dinsdag 6 december studiemiddag, 12 uur vrij.
Voorjaarsvakantie: 27 februari - 3 maart 203 Vrijdag 10 februari studiedag
Meivakantie: 24 april -5 mei 2023 Maandag 13 februari studiedag
Zomervakantie: 10 juli - 18 augustus 2023 Donderdag 6 april studiedag

Woensdag 21 juni studiedag
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Informatie mediawijsheid
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 o�ciële uitnodiging volgt later, hierbij alvast de datum om deze
vrij te houden.

Techniek 3-daagse
Daarnaast een andere datum in september: Donderdag 29 september moeten de leerlingen van groep 7 en 8 al
vroeg op school zijn. Om 08:00 uur vertrekt namelijk de bus naar de Techniek Driedaagse. Een groot techniek festijn
met gave workshops onder leiding van lokale technici en vrijwilligers, dat dit jaar plaatsvindt in Aalsmeer.

Jumbo Sponsoractie
Woensdag is de sponsoractie van Jumbo Nieuwkoop gestart. Inmiddels zijn de eerste bonnetjes
gedoneerd en is er al €17,75 gedoneerd voor voor ons sponsordoel nieuwe werkplekken op
de bovenverdieping.

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 Jumbo Bas Bobeldijk - Sponsoractie
doneren aan onze school.
Mocht u dit teveel gedoe vinden dan kunt u de vouchers ook in de speciale
Jumbo brievenbus deponeren bij de ingang van de onderbouw of meegeven
aan uw zoon of dochter, 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.

Schoolreisje 16 september
Volgende week vrijdag gaan alle groepen op schoolreis. 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

Alle hulpouders zijn inmiddels ingedeeld en komende week worden de leerlingen ingedeeld
in groepjes. Voor de attractieparken delen wij de groepjes in op durf en lef.

Praktische info:
Alle kinderen worden om 08.30 uur op school verwacht met een lunchpakket, drinken en wat lekkers in de tas.
Snoepjes zijn toegestaan maar wij willen u wel vragen om dit enigszins te beperken. In de klas ontvangen alle
leerlingen een polsbandje met hun eigen naam en het telefoonnummer van hun begeleider.
De weersvoorspellingen voor volgende week vrijdag zien er tot nu toe goed uit. Kinderen zijn zelf verantwoordelijk
voor jas en tas, maar wellicht is het handig om deze te voorzien van een naam of label.

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.
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Jarigen deze week

10 september:
Robyn (BB-7)

10 jaar

12 september:
Anke (OB-4)

7 jaar

13 september:
Guus (BB-8)

11 jaar

14 september:
Rose (OB-4)

7 jaar

15 september:
Jaicey (BB-8)

12 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.

● 16 september: Jozina van Schaik ● 30 september: Roelinda v/d Haak

● 23 september: Marjolein Verhallen ● 7 oktober: Marina Kiur

Nieuws van buiten

Beleef de Techniek Driedaagse! Kliederkerk

U heeft er vast wel van gehoord:
de Techniek Driedaagse.
Ook onze school brengt een bezoek
aan dit grootse techniek festijn. Maar, wist u
dat u op donderdagavond  29 september
van 17.00 tot 20.30 uur dit techniek feest ook
zelf kunt ervaren? Speciaal voor ouders en
verzorgers (én alle kinderen) stelt de Techniek
Driedaagse haar deuren open tijdens de Open
Avond. Volg samen technische workshops, maak
kennis met lokale technici, laat u verwonderen
over technische innovaties en ontdek alle mogelijk-
heden voor to�e technische opleidingen in de
regio bij de Opleidingen- en Beroepenmarkt!
De Techniek Driedaagse vindt plaats bij
Van Vliet Containers,
Rietwijkeroordweg 33 in Aalsmeer.
U kunt parkeren voor de deur!

www.technetamstelenvenen.nl
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