26 oktober 2017

ONS - NIEUWS
Agenda:
Kijk voor de agenda items in de Parro app

Bijlage :

Startpunt
We vertellen de verhalen over Mozes vanuit het Bijbelboek Exodus.
Zendingsgeld
Elke maandagmorgen wordt er zendingsgeld opgehaald. De kinderen van groep 1-4 sparen
voor de sponsorkinderen Sheisy, Yeilin en Jefferson.
Vorig schooljaar hebben we in de bovenbouw gespaard voor hulp aan Haïti via de Stichting
Hart voor Haïti. Daar is deze week een bedrag van € 1000,00 naar overgemaakt. Heel hartelijk
: Bdank dat Julie jullie dit mogelijk gemaakt hebben.
De rest van dit schooljaar Tot de zomervakantie gaan we het zendingsgeld van de bovenbouw
bestemmen voor International Justice Mission. http://www.ijmnl.org/
Voor de arme kinderen…..
Daan, Lieve, Loïs en Jurriën, uit groep 3b/4b, hebben
afgelopen week popcorn gebakken.
Daarna hebben ze dit in bekers gedaan en verkocht. Ook
hebben ze zakjes snoep gevuld en deze verkocht.
Het geld dat ze hiermee hebben opgehaald hebben ze in de
zendingspot van school gedaan.
Totaal €19,15 euro, wat een mooi bedrag.
Een mooie aktie en fijn als kinderen ook aan anderen denken
die het niet zo goed hebben als wij!

Lied van de maand oktober is hier te beluisteren Dank U voor de wond’ren die gebeuren
Dankdag woensdag 1 november
In de groepen wordt deze dag aandacht besteed aan Dankdag. Het thema is “blij verrast”
Hieronder vindt u meer informatie over de kinderdiensten die in verschillende kerken
gehouden worden.
Hervormde Gemeente wijk 1 en 2 (Grote Kerk)
Kerkbuurt 131
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: Ds. J.W. Sparreboom
Thema: “Blij verrast!”
Met medewerking van verschillende kinderen.
Hervormde Gemeente wijk 3 en 4 (Maranathakerk)
Lijsterweg 2
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: Ds. L.W. den Boer
Thema: “Blij verrast!”
Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk
Gereformeerde kerk
Middeldiepstraat/hoek Oranjestraat
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: Ds. G. van Dijk
Thema: “Wauw, wat een kleuren!”
Het kinderkoor Friends zal in deze dienst optreden.
Kleutergym
Na de herfstvakantie ziin we gestart met de kleutergym. De groepen 1/2 A en 1/2 C hebben
op vrijdagochtend gym (eerste gymles is op 27 oktober). Groep 1/2 B heeft op
maandagochtend gym (eerste gymles is op 30 oktober).
Wilt u makkelijke kleding en schoenen aantrekken bij uw kind?
Schoolfruit
We vinden het fijn u te kunnen vertellen dat we na
aanmelding weer ingeloot zijn om aan het
Europese Schoolfruitprogramma mee te doen.
Dit betekent dat we vanaf woensdag 15 november
t/m vrijdag 20 april voor alle leerlingen 3x per
week gratis groente en fruit krijgen.

School op Seef
Op de interactieve vertelplaat komen hulpdiensten en grote wagens aan de orde. Sub thema’s
zijn “plaats op de weg”, “verkeersdrukte”, “fietsen”, “oversteken”.
Schoolmaatschappelijk werk
Beste ouders,
Opvoeden, boeiend! Jazeker, maar soms kan het ook behoorlijk vermoeiend zijn. Denk je net
de boel op de rit te hebben, doet er zich weer iets voor waarvan je denkt: “hoe zal ik dit nu
weer oplossen?” Elke dinsdagochtend van 8:30 tot 9:30 ben ik op school aanwezig in de
teamkamer om wanneer u tegen dingen aanloopt met u mee te denken. Dat kan heel
vrijblijvend en éénmalig zijn.
In oktober gaan we starten met een maandelijks Thema-uurtje. Voor de eerste 3
bijeenkomsten hebben we de thema’s alvast bepaald aan de hand van de vragen waarvan we
weten dat ze bij ouders leven. Schuif gerust aan om tips en informatie op te doen en om je
vraag te stellen onder het genot van een kopje koffie of thee.
Dinsdag 31 oktober: Korte lontjes
Dinsdag 21 november: naar bed, naar bed….en dan?
Dinsdag 23 januari: opvoeden, ieder z’n eigen stijl!
Ouderbijdrage 2017-2018
Volgende week ontvangt u via de mail een factuur voor de ouderbijdrage 2017-2018
Wij vragen een jaarlijkse bijdrage van €16,00 per leerling, we gebruiken deze bijdrage voor
o.a. het organiseren van het sinterklaasfeest, Kerst en Paasfeest en het afscheid van de
leerlingen van groep 8.
Luizenouders gezocht
De werkgroep luizenouders kan weer versterking gebruiken nu het nieuwe schooljaar weer
gestart is. Wilt u helpen op maandagen na een vakantie de leerlingen te controleren op
hoofdluis dan kunt u zich aanmelden bij Wieteke van de Berg: 4bergjes@gmail.com
Hartelijk dank vast voor uw hulp en inzet.
Nieuws vanuit de TSO
Op vrijdag 27 oktober krijgen de kinderen die overblijven een tosti, de kinderen van groep 1
t/m groep 3/4 krijgen op dinsdag 31 oktober een tosti
Donderdag 2 november krijgen de kinderen van groep 4 t/m 8 een tosti.
Laatste wekelijkse nieuwsbrief
En dan was dit het laatste wekelijkse ONS-nieuws……
Vele jaren hebben we u via nieuwsbrieven wekelijks op de hoogte gebracht gebracht van alles
wat speelde op de Oranje- Nassau. Maar tijden veranderen en zo komt er ook een eind aan het
wekelijks versturen van het ONS-nieuws via de mail.
Heel veel jaren heeft juf Elize Vlot de nieuwsbrief vanuit school verzorgd met aangeleverd
nieuws vanuit collega’s en foto’s en leuke kreten gedeeld, eerst op papier en later via de mail.
Als team en directie willen we haar heeeeel hartelijk danken voor het verzorgen van deze brief
die door veel ouders altijd met belangstelling gelezen werd.

Het zal even wennen zijn maar we hopen dat we u via de Parro app nog beter op de hoogte
kunnen brengen van het nieuws uit de groep van uw kind. Maandelijks zal er nog een
nieuwsbrief verschijnen met algemene informatie over de Oranje Nassau. Deze nieuwsbrief
wordt verzonden vanuit de directie.

Parro app
Slechts enkele ouders hebben zich nog niet aangemeld bij Parro, de communicatieapp van
onze school.
Deze ouders ontvangen vandaag een nieuwe aanmeld/inlogcode, de eerste code(verstuurd op 4
of 5 oktober) is verlopen.
Heeft u vragen of hulp nodig bij het installeren, laat het weten, dan helpen we u!
Wat kunt u van ons verwachten via de app:
- Minimaal een tweewekelijks nieuws bericht vanuit de groep van uw kind(eren)
- Bijzondere en leuke gebeurtenissen zoals gastlessen, hooizolderactiviteiten e.d.
- Huiswerk (bovenbouw) , nieuwe liedjes (onderbouw)
De berichten worden zoveel mogelijk geclusterd (dus geen 6 berichtjes per dag :)
Wat kunt u als ouder met de app:
-Het belangrijkste nieuws uit de groep van uw kind(eren) volgen
-Een afspraak maken met de leerkracht
-Een ziekmelding doorgeven ( voor schooltijd )
Data verzending maandelijkse nieuwsbrief komend cursusjaar:
2-11-2017 , 7-11-2017 , 11-01-2018, 1-02-2018, 8-03-2018, 5-04-2018, 9-05-2018 (woensdag
i.v.m. Hemelvaart) 7-06-2018 en 5-07-2018

