NIEUWSBRIEF JANUARI 2018

Beste ouders en verzorgers,
Namens ONS team wensen we u een gezegend en gezond 2018!
Blijf in mij, dan blijf ik in jullie Johannes 15:4
Je wilt misschien graag weten wat er dit jaar allemaal gaat gebeuren, moeilijke of makkelijke
hobbels op je weg. Jezus zegt: laat Mij je leiden, ik zal je geven wat je nodig hebt voor deze
dag, voor dit jaar. Hij is de beste Tom Tom die je kunt hebben.
Lied van de maand
Het lied van de maand januari wat in de groepen 4 t/m 8 geleerd en gezongen wordt is:
Wat hou ik van Uw huis opwekking 715 en terug te lezen in Psalm 84
Heer van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar
de binnenpleinen van de Heer.
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee,
zo'n blijvende schreeuw om de Levende God.
Een vogel is er thuis,
Heer van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
bij U onder de pannen, God.
Wonen bij U is een zegen,
zo’n blijvende kans om te zingen voor U.
Gelukkig wie naar U
vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval,
gaan zij van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt in Zijn heilige stad.
Ach hoor en kijk naar mij,
Heer van de hemelse legers.
Ja liever één dag dicht bij U
dan duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel
dan binnen te zijn in een duistere tent.

De Heer beveiligt ons,
eer en geluk zal Hij geven
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
Heer van de Hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.
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

Schoolgebed
Van harte welkom!
Woensdagmorgen 7 februari om 8.30 uur in het technieklokaal. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Jacqueline den Breejen j.den.breejen@kpnplanet.nl
Open dag voor basisscholen
woensdag 31 januari is de ‘open dag’ voor basisscholen, alle kinderen die tussen 1 oktober
2018 en1oktober 2019 vier jaar worden zijn van harte welkom met hun ouder(s)voor een
rondleiding door de school. Een inschrijfformulier vindt u op de website www.cbsoranjenassau.nl, als bijlage van deze nieuwsbrief en uitgeprint naast het kantoor van mevr. Carin
van den Herik. De Gemeente Sliedrecht heeft dit jaar geen inschrijfformulieren verstuurd. Het
formulier kan ingeleverd worden tot 1 maart.
Studiemiddagen
Dinsdag 6 februari en donderdag 5 april staan er studiemiddagen gepland die helaas niet in de
jaarkalender vermeld stonden, inmiddels zijn deze data toegevoegd. De kinderen zijn deze
middagen vanaf 11.45 uur vrij.
MR vergadering
Maandag 12 februari staat er een MR vergadering gepland, juf Jolanda de Krijger is heeft de
taak PMR lid op zich genomen i.p.v. juf Marlies van de Burgt.
Voetbal Clinic
Dinsdag 16 januari vindt er een voetbal clinic plaats voor meiden van groep 6 t/m 8 van
15.15 uur tot 16.30 uur. Opgeven is niet nodig.

Beste ouders
Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar toegewenst! Ook dit nieuwe jaar zal ik vanuit
het Sociaal Team in Sliedrecht elke dinsdagochtend om 8:30 aanwezig zijn in de
personeelskamer. Loop gerust eens binnen, met een vraag, een opmerking, of gewoon voor
een praatje!. Ook kunt u een mailtje sturen naar b.kaai@sociaalteamsliedrecht.nl
Tot ziens!
Themabijeenkomst opvoeden: ieder zijn eigen stijl
Ook zal er weer een vervolg zijn van de themabijeenkomsten op dinsdagochtend. Dinsdag 23
januari staan we stil bij het thema: opvoeden: ieder zijn eigen stijl. Elk gezin, iedere ouder is
anders en zoekt en vindt de manier van opvoeden die bij hem of haar past. Ook ieder kind is
anders en vraagt om een eigen aanpak. Op deze ochtend krijg je onder het genot van een
kopje koffie of thee de mogelijkheid om te ontdekken wat je sterke kanten zijn, waar je kracht
ligt en ook welke valkuilen daarbij horen. Zicht hebben op je eigen vaardigheden helpt je om
zekerder in het leven te staan en dat heeft zo ook weer invloed op je persoonlijke
(gezins)situatie!
Iedereen heel hartelijk welkom!
Barbera Kaai (school)maatschappelijk werker
TSO Eigenwijs
Allereerst wil ik u, namens alle overblijfmoeders, een heel goed en gezond 2018 toewensen! We
hopen ook in het nieuwe jaar weer fijne overblijfuurtjes met uw kind(eren) te hebben. Ook in
januari hopen we af en toe voor wat lekkers tussen de middag te zorgen. Op vrijdag 12
januari krijgen de kinderen die overblijven een pannenkoek. Op dinsdag 23 januari krijgen de
kinderen van groep 1 t/m 3/4 een pannenkoek. Op vrijdag 26 januari krijgen de kinderen die
dan overblijven een tosti. U kunt hier rekening mee houden als u de lunchtrommel voor uw
kind klaarmaakt. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog
vragen hebben, dan horen we dat graag.
Spreekt u gerust een van de overblijfmoeders aan, of stuur een mailtje naar:
joyce@eigenwijskinderopvang.nl
Met vriendelijke groet, namens alle overblijfmoeders, Joyce Verloop-Stam
Schoolfruit komende week: mandarijnen, komkommers en peren
Gevonden voorwerpen….zijn er heel veel en liggen in de krat bij de hoofdingang

