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In deze Nieuwsbrief

Nieuws van de directie over de tweedaagse, de derde gewoonte, bezoek op school, schoolreis en de
hockeyclinic. Verder kort nieuws en de vaste rubrieken. Veel leesplezier!

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,
Vorige week was ik donderdag en vrijdag afwezig
door een tweedaagse met alle directeuren en intern
begeleiders van WIJ de Venen. Deze dagen stonden in
het teken van de laatste hand leggen aan de
strategische koers voor de schooljaren 2023-2027. Met
elkaar is nagedacht over de uitwerking van Samen
Beter voor GOED onderwijs. Het komende schooljaar
zullen we op schoolniveau verder invulling geven aan
de ambities uit deze koers. Hierover dus later meer!
Vanuit het Leader in Me concept werken wij met de
boom van de 7 gewoonten. Afgelopen week stond
gewoonte 3 centraal: Belangrijke zaken eerst (in
eenvoudige woorden: Eerst werken, dan spelen). Bij
deze gewoonte gaat het erom dat kinderen leren dat
je begint met het belangrijkste en dat je daarna kunt
spelen of andere zaken kunt doen. Hoe ouder je als
kind wordt, hoe meer zelfstandigheid ervan je wordt
verwacht. Het is daarom belangrijk om te leren om
eerst belangrijke taken te doen. Het einddoel van deze
gewoonte is dat je als kind deze gewoonte ontwikkelt
in plaats van dat je jezelf of een ander je ‘dwingt’ tot
een bepaalde taak. Dit betekent ook dat kinderen
leren nee te zeggen tegen dingen waarvan ze eigenlijk
weten dat ze die niet moeten doen en leren prioriteiten
te stellen. Van Breinhelden horen tijdkracht en
aandachtkracht.

samen langskomen op school. Het was één grote
verrassing, iedereen heeft het goed stil weten te
houden. In trouwkleding werden wij ‘s morgens
opgehaald in een rode cabrio, inclusief blikken achter
de auto. Het plein was prachtig versierd met
honderden hartjes. Alle kinderen stonden buiten om
ons te verwelkomen, we werden toegezongen en over
de roze loper mochten wij de school binnen. We zijn
nog even in iedere klas geweest. Niels en ik hebben
genoten van deze bijzondere dag. Bedankt voor alle
lieve kaarten, tekeningen, knutselwerken, felicitaties,
gelukswensen en (disco-)feestjes in de klassen!
Een ander hoogtepunt deze week was natuurlijk het
schoolreisje. Helaas werkte het weer niet helemaal
mee en zijn er meerdere regenbuien gevallen.
Desondanks hebben de kinderen een leuke dag gehad
in Oud Valkeveen, Drievliet en Walibi. Sommige
kinderen heb ik kort even gesproken, maar ik ben
benieuwd naar alle verhalen maandag.
Ook volgende week hebben we weer een leuke
activiteit. Aanstaande woensdag (21 september)
hebben de groepen 3 tot en met 8 een hockeyclinic.
Het is hierbij handig als de kinderen sportieve kleding
en schoenen dragen om buiten te kunnen sporten.
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.

Naast de reguliere lessen stonden deze week ook
bijzondere activiteiten op het programma. Afgelopen
weekend ben ik getrouwd en maandag mochten wij
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SCHOOLJAAR 2022-2023

Di 27 september 2022
● Ouderavond mediawijsheid
Do 29 september 2022
● Bezoek Techniek 3-daagse BB-7 & BB-8
● NME excursie OB-3 & OB-4
Herfst op de kinderboerderij Alphen aan den Rijn

Ma 19 september 2022
● Mararaad
Wo 21 september
● Hockey clinic groep 3 t/m 8

Vr 30 september 2022
● Start sollicitatie leiderschapsrollen OB-3 t/m BB-8

Do 22 september 2022 of Vr 23 september 2022
● Dodehoekles gr 7 & 8

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 in Egypte (Genesis 12: 10-13); Farao en Abraham (Genesis 12: 14-20).
● OB: Abraham en Sara gaan naar Egypte (Genesis 12, 10-16); Vreemde rampen in Egypte (Genesis 12, 17-20).
● BB: Het gaat mis (Genesis 12, 10-16); Weer op het goede spoor (Genesis 12, 17-20).

Schoolfoto’s
Dodnerdag heeft u zoon of dochter een inlogkaart ontvangen van de
schoolfotograaf. Via de unieke code komt u op de persoonlijke pagina waar u de
diverse foto’s kunt bekijken. Voor € 12,49 kunt u het speciale schoolfotopakket
bestellen. (even naar beneden scrollen op de website)
Dit pakket bestaat uit een portretfoto in het formaat 13x19 cm, 2x een 9x13 cm foto,
een pasfoto vel en een gratis groepsfoto.
Per foto zijn er ook nog diverse opties, o.a met de mogelijkheid om de foto’s tegen
betaling te downloaden. . Besteld u binnen de actieperiode t/m 9 oktober krijgt u de
foto’s gratis thuis gestuurd.
Heeft u problemen met inloggen of bent u de code kwijt, neemt u dan contact op met
Norella.
* de code kan door meerdere mensen gebruikt worden zo kunnen bijv. opa’s en oma’s ook hun
eigen pakket bestelle

Jumbo Sponsoractie
We hebben alweer een nieuwe tussenstand van de Jumbo sponsoractie en wij zijn nu al heel
blij met het fantastische bedrag van € 47,85. Natuurlijk hopen wij dat dit bedrag nog veel hoger
wordt en daarom willen wij u vragen om u sponsor vouchers te blijven doneren op de speciale
website Jumbo Bas Bobeldijk - Sponsoractie of in de speciale Jumbo brievenbus bij de
entree van de onderbouw te deponeren

Techniek 3-daagse - herhaling

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.
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Boeken gevraagd voor de kinderboekenmarkt
Vrijdag 7 oktober organiseren wij samen met de leerlingen van BB-8 de boekenmarkt.
Na het succes van voorgaande jaren zijn we opzoek naar nieuwe boeken voor de
boekenmarkt en hiervoor gaan we jullie hulp inroepen!! Alle leerlingen mogen vanaf
maandag 19 september t/m woensdag 5 oktober “oude” kinderboeken inleveren.
Voor ieder boek wat zij inleveren ontvangen zij dan een tegoedbon waarmee ze op de
boekenmarkt een nieuw boek kunnen aanschaffen. Hiermee hopen we voor alle
leerlingen/leeftijden weer voldoende nieuwe boeken op de markt komen. Er zijn een
paar natuurlijk wel een paar spelregels:
Boeken kunnen worden ingeleverd bij de leerkracht voorzien van een briefje
●
met daarop hun naam..
Boeken moeten schoon en netjes zijn. Beschadigde boeken of waarin getekend is kunnen we niet verkopen.
●
Leerlingen ontvangen maximaal 5 tegoedbonnen, meer boeken inleveren mag natuurlijk wel maar hier
●
ontvangen je dan geen tegoedbon voor.
Boeken moeten geschikt zijn voor leerlingen van groep 1 t/m 8.
●
Tijdens de boekenmarkt overhandigen wij de tegoedbonnen zodat deze niet thuis vergeten kunnen worden
●

Jarigen deze week

18 september:
Stef (KB-A)
6 jaar

22 september:
Fabian (BB-6)
10 jaar

23 september:
Ruben (KB-A)
5 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.
●

23 september: Marjolein Verhallen

●

7 oktober: Marina Kiur

●

30 september: Roelinda v/d Haak

●

14 oktober: Gerda v/d Pijl

Foto’s Juf Nicole & Schoolreis
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