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In deze Nieuwsbrief

Nieuws van de directie over de afgelopen week, de vierde gewoonte, een vooruitblik op de komende week en
aandacht voor een gezonde leefstijl. Verder kort nieuws en de vaste rubrieken. Veel leesplezier!

Nieuws van de directie

(‘no-deal’). De gouden regel bij win-win is ‘Behandel
mensen zoals jij behandeld wilt worden’.

Beste ouders/verzorgers,
Afgelopen week is er weer veel gebeurd op school. In
alle groepen wordt hard gewerkt, de kinderen zijn
enorm gedreven om hun leerdoelen te behalen. De 7
gewoonten helpen hierbij, de kinderen weten precies
wat er van hen verwacht wordt en nemen hierin hun
eigen verantwoordelijkheid. De eerste toetsen zijn
gemaakt en verder is er ook aandacht voor
groepsvorming en andere leuke activiteiten. Dat houdt
de zaag scherp! In de klassen zijn de nieuwe
klassenvertegenwoordigers voor de MaraRaad
gekozen. Woensdag hebben de kinderen van groep 3
tot en met 8 een hockey clinic gevolgd, dat was een
succes! Op donderdag en vrijdag stond een dode
hoek training voor de groepen 7 en 8 op het
programma, maar helaas moest de lesgever zich door
privé-omstandigheden afmelden. Er is een nieuwe
datum in november afgesproken. Vrijdagmiddag zijn
de workshops voor de bovenbouw begonnen, waarin
een bredere talentontwikkeling centraal staat. Voor
veel kinderen het hoogtepunt van de week, waar zij
echt naar uitkijken. De kinderen zijn ongetwijfeld met
enthousiaste verhalen thuisgekomen.
Vanuit het Leader in Me concept stond deze week
gewoonte 4 centraal: Denk win-win oftewel: zoek naar
een voordeel voor iedereen. Het uitgangspunt is dat er
voldoende is voor iedereen en dan is er nog over. Je
denkt hierbij zowel aan voordeel voor anderen als
voor jezelf. We leren kinderen naar oplossingen te
zoeken die voor hen beiden werkt. Als de oplossing
voor beiden niet werkt, dan doen we het niet
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Ook komende week staan er naast de reguliere lessen
weer veel activiteiten op de planning. Dinsdag is een
ouderavond voor ouders van bovenbouwleerlingen
(groep 5 tot en met 8) over mediawijsheid. De
uitnodiging is afgelopen week via Parro verstuurd,
verderop in deze nieuwsbrief nogmaals de informatie.
Ouders van leerlingen in groep 3 zijn woensdag na
schooltijd welkom in de klas om de portfolio’s te
bekijken, hierin zitten de resultaten van de
leestoetsen van het eerste thema. Donderdag
bezoeken de groepen 3 en 4 de kinderboerderij in
Alphen a/d Rijn. Via de ouderhulplijst hadden veel
ouders zich opgegeven om te rijden. Heel erg fijn!
Alleen met deze hulp is het mogelijk dit soort
activiteiten te blijven doen. Donderdag moeten de
groep 7 en 8 al vroeg op school zijn (07:50), want zij
gaan naar de Techniek 3-daagse in Aalsmeer. Vrijdag
starten de sollicitaties voor de leiderschapsrollen.
En als laatste: een gezonde leefstijl helpt kinderen
lekker in hun vel te zitten, de weerstand op peil te
houden en genoeg energie te hebben voor leren, sport
en spel. Daarom zijn alle dagen van de week fruitdag
bij ons op school. Ook stimuleren we het meenemen
van een gezonde inhoud van de lunchboxen.
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.

23 september 2022

SCHOOLJAAR 2022-2023

Di 3 oktober 2022
● Incasso ouderbijdrage (via schoolkassa)
Wo 5 oktober 2022
● Start Kinderboekenweek thema: Giga Groen

Di 27 september 2022
● Ouderavond mediawijsheid

Vr 7 oktober 2022
● Kinderboekenmarkt

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 10 t/m do 13 oktober 2022
● Inleveren Bag 2 School
Do 13 oktober 2022
● Ophaaldag Bag 2 school

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

Zo 16 oktober 2022
● Schoolkerkdienst

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 en Lot gaan hun eigen weg (Genesis 13, 1-18); God belooft Abraham een volk (Genesis 15).
● OB: Uit elkaar (Genesis 13, 1-13); Opnieuw die belofte (Genesis 13, 14-18).
● BB: Uit elkaar (Genesis 13, 1-13); Opnieuw die belofte (Genesis 13, 14-18).

Informatie mediawijsheid

Dit schooljaar zijn wij gestart met Basicly, een methode om digitale geletterdheid een vaste plek in ons onderwijs te
geven. Het ontwikkelen van digitale geletterdheid en mediawijsheid gebeurt niet alleen op school, maar ook thuis.
Daarom organiseren wij volgende week dinsdag (27 september) in samenwerking met GGD Hollands Midden een
ouderavond over dit onderwerp.
"Veel ouders vinden opvoedsituaties rondom mediagebruik lastig. Van alle vragen over opvoeding, gaan er
tegenwoordig ook veel over mediagebruik. Hoeveel schermtijd is raadzaam, wat leren kinderen van media, over
online contact met anderen, en zo verder. Dat ouders veel vragen hebben over media is niet gek, als je bedenkt
hoeveel verschillende soorten media er zijn en hoe snel en hoe veel tijd kinderen met media doorbrengen. Maar hoe
sluit je nou als ouder aan bij het sociale media gebruik van je kind? En hoe kun je die media opvoeding vormgeven?
Tijdens de ouderavond van de GGD Hollands Midden gaan we hier verder op in. Dit doen we aan de hand van de
Media Diamant. Dit is een tool voor ouders om in gesprek te gaan met je kind over media. We behandelen de
verschillende elementen en sluiten aan bij de verschillende leeftijdsfasen van kinderen."
Er is een inloop vanaf 19:00 uur, de ouderavond begint om 19:30. Inschrijven kan door Nicole een bericht te sturen (via
Parro of n.eykelenboom@maranathaschool.nl). Graag hoor ik of u met één of twee volwassenen komt, in verband
met het klaarzetten. We hopen veel van u te zien!

Bag 2 school Kledinginzameling
Komende week krijgen alle leerlingen weer een bag2school flyer (geen zakken meer) mee naar
huis. U kunt dan thuis een tas of vuilniszak vullen met oude kleding, schoenen, knuffels, lakens,
etc.
Vanaf maandag 10 oktober tot uiterlijk donderdag 13 oktober 08.30 uur kunt u de gevulde
zakken weer inleveren bij de schuur. Op donderdag 13 oktober worden alle ingeleverde zakken
gewogen, waarvoor onze school 30 cent per kilo krijgt uitbetaald. Van dit geld kopen we
materialen die we gebruiken bij de workshops. We hopen dus weer op veel gevulde zakken.
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Jumbo Sponsoractie
De jacht op de extra sponsor vouchers is geopend.
De Jumbo Sponsoractie is inmiddels 2,5 week onderweg en de teller staat nu op € 80,25
De actie duurt nog t/m 18 oktober dus we hebben nog een paar weken de tijd om een mooi
bedrag bij elkaar te sparen. Rekent u af bij de zelfscan kassa dan kunt u bij de caissière of
servicebalie u vouchers vragen. Blijft u vooral sponsor vouchers in onze speciale jumbo
brievenbus deponeren (lbij de entree) of in de brievenbus op de brug (nr 7). Wij voeren de codes
dan voor in. Alle beetjes helpen en samen hopen wij een mooi eindbedrag bij elkaar te sparen.
Zelf invoeren kan natuurlijk op de de speciale website Jumbo Bas Bobeldijk - Sponsoractie

Techniek 3-daagse groep 7 & 8

Op donderdag 29 september gaan de kinderen van de groepen zeven en acht naar de techniek driedaagse in
Aalsmeer. De groepen vertrekken (per bus) om 8.00 uur en keren terug tussen 11.30 uur en 12.15 uur. De leerlingen
moeten 07:50, tien minuten voor vertrek aanwezig zijn. Ze doen mee aan verschillende workshops en maken en
ervaren diverse vormen van techniek. Er wordt geadviseerd om warme kleding te dragen en stevige schoenen aan te
doen. Vanwege de veiligheid moeten lange haren in een staart en mogen er geen sjaals gedragen worden. De
kinderen moeten een tas meenemen waarin de gemaakte werkstukken kunnen.

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.
●

Ouderhulplijst - herhaling
Bij aanvang van het schooljaar heeft u de de ouderhulplijst ontvangen waarop alle activiteiten voor komend
schooljaar vermeld staan. Wij hebben gelukkig al heel veel ingevulde lijsten retour gekregen maar nog niet allemaal.
Om de activiteiten voor komend schooljaar te realiseren is ouderhulp onmisbaar. Heeft u de lijst nog niet retour
gegeven dan vragen wij u dit zsm te doen. Alvast bedankt!

Uitnodiging schoolkerkdienst
Op zondag 16 oktober houden wij weer een schoolkerkdienst. Deze wordt gehouden in het Evangelisch Centrum “De
Brug” aan de Nieuwveenseweg 15. De aanvang van de dienst is 10.00 uur en zal een uur duren. Daarna is er
gelegenheid elkaar te spreken onder het genot van koffie/thee en limonade voor de kinderen. Het wordt een echte
kinderdienst, waarin we veel zullen zingen onder begeleiding van een bandje. Ook zullen er een aantal kinderen uit
de verschillende klassen meewerken aan de dienst. In alle klassen worden de liederen geoefend en maken we iets
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moois, wat in de dienst weer terug zal komen. Wij hopen op veel kinderen die samen met hun ouders/verzorgers of
opa/oma naar de kerk toe zullen komen.

Jarigen deze week

23 september:
Ruben (KB-A)
5 jaar

24 september:
Jesse (BB-5)
9 jaar

29 september:
Vinzz (OB-3)
7 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.
●

30 september: Roelinda v/d Haak

●

14 oktober: Gerda v/d Pijl

●

7 oktober: Marina Kiur

●

21 oktober: Monika Poot

Hockey clinic groep 3 t/m 8
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Nieuws van buiten
Marietje Kessels Project - weerbaarheidstraining
De weerbaarheidstraining voor meisjes (groep 7 en 8) is gebaseerd op het Marietje Kessels Project. Het doel van de
training is het vergroten van de weerbaarheid van kinderen.
Weerbare kinderen worden minder gauw slachtoffer van machtsmisbruik. Tevens zullen ze zich minder schuldig
maken aan machtsmisbruik en intimiderend gedrag. De meisjes krijgen les van een
vrouwelijke Rijkserkende Docente Weerbaarheid en Zelfverdediging.
In deze weerbaarheidstraining wordt het volgende behandeld:
- je eigen gevoel herkennen
- een zelfverzekerde lichaamshouding
- een 4 stappenplan bij gevaar en ruzie
- wat kun je tegen pesten doen?
- wat is kindermishandeling?
- hoe vraag je hulp?
- hoe kan je jezelf bevrijden als je wordt vast gepakt?
Meer informatie hierover vind je op de sites van:
• Marietje Kessels Project: www.marietjekessels.com
• Stichting Eigen Kracht Amsterdam: www.stichtingeigenkracht.nl
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