NIEUWSBRIEF Februari 2018

Beste ouders en verzorgers,
In deze nieuwsbrief leest u belangrijke info over de het rapport, oudergesprekken, de
inloopochtend en de studiewerkmiddag voor leerkrachten.
Lied van de maand
De discipelen van Jezus vroegen Hem: Hoe moeten wij bidden?
En Jezus leerde hen dit gebed, dit verhaal kan je terug lezen in het Bijbelboek Mattheus 6 of
Lucas 11
Onze Vader, die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome, uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden.
Gelijk ook wij aan anderen vergeven
en leidt ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze.
Want van U 6
is het koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid,
in eeuwigheid,
Amen.
Zending
Elke maandag ochtend staat de spaarpot in de klas want:
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 (moeder van
Siebe groep 7)
Schoolfruit komende week: bananen ,appels en bloedsinaasappels

Open dag voor basisscholen
Woensdag 31 januari was er de jaarlijkse ‘open dag’ voor basisscholen, ook op onze school
zijn veel ouders met hun kind(eren)langs geweest. Het was een gezellige drukte in de school,
enkele leerkrachten verzorgden een rondleiding en de ouderraad en MR leden zorgden voor
koffie en thee en een sapje voor de kinderen. Wordt uw kind tussen 1 oktober 2018 en 1
oktober 2019 vier jaar, dan kunt u tot 1 maart het door de Gemeente toch nog toegestuurde
inschrijfformulier inleveren.
Inschrijfformulieren vindt u ook op onze website www.cbsoranje-nassau.nl
Studiewerkmiddag
Dinsdag 6 februari staat een studiewerkmiddag gepland voor de leerkrachten. De kinderen
zijn deze middagen vanaf 11.45 uur vrij. Kinderen die elke dinsdag naar de BSO gaan worden
daar vanaf 11.45 uur opgevangen.
MR vergadering
Maandag 12 februari staat er een MR vergadering gepland. Meer info over de MR vindt u
op onze website in de schoolgids.
Inloopkwartier
Woensdag 14 februari kunt u van 8.30 uur-8.45 uur het werk van uw kind(eren) bekijken in de
groepen 1 t/m 8.
Rapport
Vrijdag 16 februari krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 het rapport mee naar huis,
vanaf nu worden de uitslagen van de Cito toetsen als grafiek toegevoegd bij het rapport.
De leerlingen van groep 1 en 2 krijgen het plakboek mee na het oudergesprek.
Uitnodiging oudergesprek voor de leerlingen van groep 1 t/m 7
Beste ouders en verzorgers,
Maandag 19 februari of donderdag 22 februari stellen wij u in de gelegenheid de
vorderingen van uw kind(eren) te bespreken met de leerkracht.
A.s. maandag 5 februari ontvangt u vanuit de Parro app een uitnodiging om u digitaal
in te schrijven.
De inschrijving staat open vanaf 5 februari 12.00 uur tot 12 februari 12.00 uur.
Indien u zich niet heeft ingeschreven vult de leerkracht( na de sluitingsdatum) voor u een tijd
In, u ontvangt hierover automatisch een bericht vanuit Parro.
Hartelijke groet, het Oranje-Nassau team
Voorjaarsvakantie
De voorjaarsvakantie begint vanaf vrijdag 23 februari 14.00 uur voor de ll. van groep 5 t/m 8,
wilt u een lunchpakketje meegeven? Voor ll. van de groepen 1 t/m 4 begint de vakantie
deze dag om 11.45 uur.

