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Advent betekent ‘komst’ ,het is een voorbereiding op het kerstfeest, het feest
waarbij we denken aan de geboorte van de Here Jezus en de terugkomst van Jezus
op aarde.
Lied van de maand
Het lied van de maand is Gezang 134
Eer zij God in onze dagen
Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in onze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roep op aarde vrede uit.
Gloria – In excelsis Deo
Gloria – In Excelsis Deo
Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toegekomen is.
Gloria – In excelsis Deo
Gloria – In excelsis Deo
Het lied dat de herders in Bethlehem hoorden uit de hemel
Gloria in Excelsis Deo wat betekent: Eer zij God in de hoge (Latijn)

Bijbelverhalen die verteld worden….
Deze maand worden de verhalen rond de geboorte van de Here Jezus verteld en
verhalen over de wegwijzers die de komst van Jezus, de komende Verlosser,
aankondigen. Denk daar bij aan Abraham, Jacob, Mozes, Rachab, David, Jesaja,
Anna & Simeon, Elizabeth & Zacharias, de Herders, de Engelen, de Wijzen, Herodes,
een Schriftgeleerde en Jozef en Maria.
Zending
In de groepen 1 t/m 4 sparen we voor onze sponsorkinderen van Compassion Sheisy,
Yeilin en Jefferson
In de groepen 5 t/m 8 sparen we voor IJM International Justice Mission
Aardbeving in Iran
Een maand geleden vond er in Iran een ramp plaats, die velen van ons al bijna
waren vergeten. Dat geldt niet voor de familie van onze leerling Esto Safai Pour, die
veel familieleden in dit gebied heeft wonen. Zij zijn ernstig getroffen en hebben
dringend hulp nodig. Hieronder enkele woorden van zijn moeder, Glawish Safai Pour.
Zondag 12 november vond in Iran een aardbeving plaats. Met minstens 500 doden
en zo’n 10000 gewonden was dit de dodelijkste aardbeving van 2017. Ook in mijn
geboortedorp, Sarpol Sahab, zijn veel mensen omgekomen, waaronder familie en
vrienden. (27 familieleden van ons) Maar de ellende is nog niet voorbij. Veel van de
mensen die deze ramp hebben overleefd, zijn hun huizen kwijt. Kinderen slapen met
hun ouders buiten in de kou en de overheid doet zeer weinig. De overlevenden
moeten nu vechten om in leven te blijven. Daarom ben ik deze Crowdfunding
gestart. Als wij niets doen, zijn ook deze mensen ten dode opgeschreven. Met het
geld dat ik wil ophalen kunnen tenten en andere levensbehoeften gekocht worden,
zodat deze mensen een kans krijgen om de winter door te komen.
Uw hulp is dringend nodig, elk bedrag is welkom.
Met vriendelijke groet, Gladwish Safai Pour
Als school zullen wij een oliebollenactie houden om geld in te zamelen, vrijdag 8
december ontvangen alle leerlingen meer info hierover en een bestellijst. Wij vragen
uw medewerking deze actie tot een succes te maken en zo geld op te halen voor
dit goede doel.

Sint en de pieten op 5 december
We kijken terug op een vrolijk en heel gezellig sinterklaasfeest.

Sinterklaas die later kwam omdat piet Caramelo(snoepjespiet) in de schoorsteen
was blijven steken ………..gelukkig heeft de brandweer Caramelo uit de schoorsteen
gehaald en werden sinterklaas en de drie pieten door de brandweer in een oude
ladderwagen, met loeiende sirene, naar school gebracht waar zij alle leerlingen
inclusief de peuters een fijne morgen bezorgd hebben…
Dank aan de sint werkgroep, inclusief de ouderraad, die dit alles zo goed
georganiseerd heeft en veel dank aan Marco van Ham die van het feest weer
prachtige foto’s heeft gemaakt, zodra deze op onze website staan ontvangt u een
bericht via Parro.
BELANGRIJK!
Op school zijn enkele kinderen met hand-, voet-, mondziekte.
Bij hand-, voet- en mondziekte ontstaan vlekjes en blaasjes in de mond, op de
handen en op de voeten.
De ziekte wordt veroorzaakt door een virus en verspreid via het vocht uit de blaasjes
en via de lucht vooral door hoesten. Niet iedereen wordt ziek na besmetting met
een van deze virussen. Van 10 mensen die besmet raken worden maar 1 of 2
mensen ziek.
Vooral kinderen kunnen er iets makkelijker ziek van worden. Uw kind kan koorts
krijgen en is soms ook misselijk.
Hand-, voet- en mondziekte gaat binnen 2 weken vanzelf over.
Er kunnen risico's zijn voor (hoog)zwangere vrouwen en jonge baby's. Hier is nog veel
onduidelijkheid over.
Mocht uw kind een van de verschijnselen hebben wilt u dit dan doorgeven aan de
leerkracht? Het is voor ons erg prettig om dit te weten.
Op internet is er veel informatie over het virus te vinden. Mocht u vragen hebben
kunt u ook altijd bij een van ons terecht.
Personeel
Zoals u gemerkt heeft hebben we afgelopen weken te maken gehad met zieke en
afwezige leerkrachten. We zijn blij dat we tot nog toe leerkrachten hadden die
zieken en afwezigen konden vervangen.
Juf Dieuwertje groep 1/2 a blijft op dit moment thuis i.v.m. bovenstaand bericht, zij
wordt vanaf a.s. maandag vervangen door juf Tineke de Keizer.
Na de kerstvakantie zal juf Tineke op maandag voor groep 1/2a staan, juf Marije Bot
zal op dinsdag t/m vrijdag voor de groep staan, Zij vangen het zwangerschapsverlof
van juf Dieuwertje op.
Wij wensen juf Dieuwertje alle goed en Gods nabijheid komende tijd.
Juf Jolanda de Krijger staat nu op maandag en dinsdag voor groep 6, zij zal dit
cursusjaar op deze dagen leerkracht van groep 6 blijven.
Meester Sietze Warterham zal op donderdag vervangen worden door juf Lieke Gort,
zij komt binnenkort kennis maken met groep 8.

We zijn blij dat deze leerkrachten de plaatsen voor de groep willen invullen, dank
jullie wel.
Juf Marleen Kadijk wordt op dit moment vervangen door juf Annet de ruiter en juf
Alie van Leeuwen.
Juf Marlies
Afscheid ….en een baan
Juf Alie van Leeuwen inval groep 3/4 op donderdagmorgen, heeft een baan
gevonden op de Rehoboth school in Hardinxveld, van harte gefeliciteerd met deze
benoeming. Wij bedanken Alie voor haar inzet afgelopen jaren als (LIO)stagiair en
invalkracht op onze school en wensen haar Gods zegen met haar gezin voor de
toekomst.
Juf Marlies van den Burgt heeft haar ontslag aangeboden, ze heeft aangegeven als
inval kracht te willen komen. Tot de zomervakantie zal ze daarom op
donderdagochtend juf Klazien vervangen in groep 3/4.
Staking
Er is geen doorbraak gekomen in de onderhandelingen bij het overleg over de
onderwijsbegroting, daarom heeft een meerderheid van het team besloten te
staken.
De school zal a.s. dinsdag 12 december daarom gesloten zijn voor de leerlingen.
Opvang kan geregeld worden via Stichting WASKO kinderopvang, u kunt hiervoor
contact opnemen door te mailen naar: ON.Sliedrecht@wasko.nl. Kinderen die op
dinsdag altijd opvang hebben van WASKO zijn de hele dag van harte welkom
zonder dat daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht.
De leerkrachten zullen deze dag administratieve werkzaamheden verrichten en in
gesprek gaan met elkaar over: op welke manier we als team de werkdruk kunnen
verminderen.
De inloopochtend van 12 december wordt verschoven naar dinsdag 19 december,
u bent van 8.30 uur-8.45 uur welkom het werk te bekijken in de groep van uw
kind(eren)

Parro
Inmiddels zijn we ruim een maand aan het werk met Parro, we vinden het goed te
weten en mooi dit te zien dat alle ouders de app in gebruik hebben genomen, dank
voor u betrokkenheid.
U tips en tops over dit gebruik zijn altijd welkom.
Versterking gezocht!

Wij zijn op zoek naar nieuwe enthousiaste ouders die de ouderraad willen komen
versterken.
De ouderraad is een actieve groep ouders die zich inzet voor de school. Ze
ondersteunen en denken mee met de leerkrachten over bijvoorbeeld activiteiten
zoals het sinterklaas, kerstfeest, Oranjefeest, Pasen etc.
Aan het begin van ieder schooljaar is er een agenda met alle activiteiten voor
komend schooljaar. U kunt hierbij zelf aangeven in welke commissie en aan welke
activiteit u deel wilt nemen. Daarnaast vergaderen ze 5 keer per jaar.
Weet je van aanpakken en lijkt het je leuk om ze te komen versterken, stuur dan een
mail naar onderstaand e-mailadres.
Ook zijn wij op zoek naar nieuwe ouders voor de luizencontrole.
Na elke schoolvakantie worden alle kinderen op maandagochtend gecontroleerd.
Lijkt je het leuk om ons team te komen versterken, laat het ons dan weten!
Stuur een mail naar: info@cbsoranje-nassau.nl
Oproep van de techniek leerkracht
In de afgelopen tijd hebben een paar ouders voor de groepen 7 en 8 een les
verzorgd in het kader van het vak Techniek. Zo heeft Richard Dekker een
interessante les gegeven over het programmeren van een robot en heeft Wieteke
van den Berg de kinderen van alles verteld en laten zien over lenzen. Aangezien dit
heel waardevol is voor de kinderen en de lessen met enthousiasme werden
ontvangen, wil ik graag opnieuw aan u, ouders, een oproep doen. Het is voor de
kinderen heel leerzaam om iemand vanuit de praktijk te horen. Het gaat dan om
een les aan een van de groepen 6, 7 of 8. Daarna geef ik er met de kinderen tijdens
de technieklessen een vervolg aan. Als u hiervoor voelt, wilt u dan contact met mij
opnemen?
Vriendelijke groet, Jaap Verhulst

Schoolfruit
Komende week wordt op woensdag , donderdag en vrijdag de volgende groenteen fruitsoorten geleverd, waspeen, appel en pomelo. In de bijlage vindt u
belangrijke info over de pomelo.
Info sport- en spelmiddagen ‘Binnenste Buiten’
In november zijn we gestart met Binnenste Buiten. Dit is een voor de kinderen gratis
sport en spelmiddag om zo tijdens de koude winter maanden, waar minder buiten
wordt gespeeld, toch lekker in beweging te kunnen blijven.
Wel is er de optie om de rest voor de middag voor €2,50 te zwemmen.

Meer info vindt u op de posters die hangen in de school.
Ouderbijdrage
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
Wij danken u hartelijk voor deze bijdrage.
Schoolmaatschappelijk werk
Wanneer u andere vragen heeft bent u elke dinsdagochtend tussen 8:30 en 9:30
welkom in de personeelskamer. Ook kunt u een mailtje sturen naar
b.kaai@sociaalteamsliedrecht.nl
Tot ziens!

Belangrijke data:
12 december staking teamleden Oranje-Nassau
19 december inloopochtend voor de groepen 1 t/m 8
19 december bezoek hooizolder groep 4 thema ‘Kerst’
20 december Kerstviering, uitnodiging volgt
22 december vrij i.v.m. Kerstvakantie
Bijlage:
Bestellijst oliebollenactie
Info over de Pomelo belangrijk

