NIEUWSBRIEF September 2018

Beste ouders en verzorgers
Welkom op school, fijn dat je er bent!
Aan het einde van de eerste schoolweek cursusjaar 2018-2019 zal bij de meeste leerlingen,
leerkrachten en ouders de spanning van de start van het nieuwe schooljaar, de nieuwe
leerkracht en/ of de nieuwe groep verdwenen zijn.
We zijn dankbaar dat alle leerlingen in gezondheid terug zijn van vakantie. We weten van
ouders die met zorgen en ziekte te maken hebben, we bidden voor hen Gods nabijheid en
genezing.
Als je tot rust komt in de vakantieperiode zie veel van Gods wonderen in de natuur.
Onderstaand liedje gaat hierover:
Dank U voor de wond' ren die gebeuren.
Dank U voor de bloemen in het veld.
Dank U dat Uw schepping vol met kleuren
van Uw liefde voor een mens vertelt.
Dank, dank, dank o Heer.
U blijft altijd bij ons Heer.
Amen, amen, amen.
Dank U voor die duizend mooie dingen;
Dank U voor Uw liefde elke dag.
Dank U dat als zorgen mij omringen
ik eenvoudig bij U komen mag.
Dank U voor het zonlicht in de straten;
Dank U voor de sterren in de nacht.
Dank U dat als vrienden mij verlaten
U vanuit de hemel naar mij lacht.
Zending
A.s. 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 komend jaar sparen we voor ……
Binnenkort vragen we mevr. Lyda van Dijk om de cheque in ontvangst te nemen voor
International Justice Mission, het spaardoel van afgelopen jaar.

Jenga Kenya

Hoi allemaal,
Zoals jullie weten waren we in de zomervakantie in Mombasa, Kenia om mee te helpen aan de bouw
van nieuwe leslokalen in de sloppenwijk. We zijn blij jullie te kunnen vertellen dat het gebouwtje er
helemaal staat! We hebben een goede tijd met elkaar en met de mensen daar gehad. Vooral het
samenwerken met de Keniaanse bouwvakkers en het spelen met de kinderen uit de buurt, maakte
dat je dichter bij de mensen komt. De laatste dag hebben we met elkaar een feestelijke opening van
het gebouwtje gevierd. Een impressie kan je zien via deze link (https://youtu.be/mPpjqqHeyJw)
Nogmaals allemaal bedankt voor jullie super sponsorloop! Met het opgehaalde bedrag is echt een
mooi duurzaam project uitgebouwd.
Hartelijke groet van familie Den Breejen

Schoolgebed
Woensdag 5 september wordt er door ouders weer gebeden voor de kinderen, leerkrachten
en ouders van de school.
U bent van harte welkom om 8.30 uur in het technieklokaal .
Heeft u vragen of wilt u meer informatie, spreek Ronella Aantjes(moeder van Jelte gr 4 en
Ninthe gr 1/2b) of Judith den Hartog(moeder van Matsgr3/4 en Isalin gr1a)even aan.
Binnenkort ontvangt u meer informatie over de schoolgebedsgroep.
Uitnodiging Startdienst woensdag 12 september
Woensdagavond 12 september zullen wij in de jaarlijkse Startdienst weer een zegen vragen
voor het nieuwe schooljaar. De Startdienst is een gezamenlijke kerkdienst voor de
Christelijke Basisscholen in Sliedrecht ,vanuit de vereniging voor christelijk onderwijs
Papendrecht Sliedrecht (VCOPS).
Hiervoor willen wij u en uw kinderen van harte uitnodigen.
De avond wordt gehouden in de Grote kerk , Kerkbuurt 131, Sliedrecht.
Het thema is “Spits je oren” en ds. Van Dijk zal hierover vertellen
Om 18.45 uur gaan de kerkdeuren open.
De startdienst begint om 19.00 uur en is om 20.00 uur afgelopen.
In deze dienst zal ook het schoolkoor van de Oranje Nassauschool een aantal liedjes voor ons
zingen, onder leiding van Elsbeth Bonefaas en Hanno Hommel. Zie bijlage voor meer info

Personeel
Het herstel van juf Jacqueline de Boon duurt langer dan gedacht, donderdagochtend 6 en
13 september staat juf Marije Bot voor groep 3/4
Schoolreis en schoolkamp
Zoals u heeft kunnen lezen gaan:
*maandag 10 september de groepen 3 en 4 en de groepen 5 t/m 7 op schoolreis.
*dinsdag 11 t/m vrijdag 14 september gaat groep 8 op schoolkamp .
*vrijdag 14 september de kleuters op schoolreis
Wilt u de kosten van deze schoolreis/ dit schoolkamp betalen op
reknr. NL89RABO0359303137 t.n.v. CBS Oranje-Nassau o.v.v. de naam en groep van uw
kind(eren)
Heeft u vragen over de betaling mail naar cvandenherik@cbsoranje-nassau.nl
Of loop even langs in het directiekantoor.
Schoolregels en afspraken:
Komende week maken de leerkrachten afspraken met de leerlingen over het gedrag tijdens
excursies.
-zorg voor een fijne sfeer
- luister naar de begeleider(s)
-spreek elkaar rustig en met respect aan, doe dat in correct taalgebruik
-respecteer andermans eigendommen
-kom deze afspraken na.
Belangrijke informatie MR ..continurooster?
Voor de vakantie hebben alle oudste kinderen van het gezin een informatie brief en folder
meegekregen vanuit de oudergeleding van de MR, wij vragen u deze informatie goed door
te lezen, uw reactie, het antwoordstrookje kunt u a.s. dinsdag tijdens de infoavond bij de
leerkracht of in de daarvoor bestemde doos in de hal inleveren.
De informatie is nogmaals als bijlage bijgevoegd in Parro.

Informatieavond cursus 2018-2019
Dinsdagavond 4 september is er de informatie inloop avond in de nieuwe groep van uw
kind(eren). Deze avond kunt u vanaf 19.00 uur- 19.45 uur kennismaken met de leerkracht(en)
en krijgt u van uw kind(eren) een rondleiding door de nieuwe groep.
Voor groep 1a, 3a+3b en groep 8 start vanaf 20.00 uur de informatieavond voor ouders.
Ter info: Klassenouders zullen dit jaar een verzendapp naar ouders aanmaken i.p.v. een
groepsapp.

Studiemiddag
Donderdag 6 september is er een aaneengesloten schooldag voor alle leerlingen vanaf
13.45 uur. Deze middag heeft het team een studiemiddag over ‘eigenaarschap’.
Eigenaarschap is een van de 21st Century skills, vaardigheden die leerkrachten en leerlingen
nodig hebben in de toekomst. Dit is een van de doelen waar we als team komend jaar mee
aan het werk gaan.
Wilt u uw kind(eren) een lunchpakketje meegeven? De kinderen eten gezamenlijk in de klas
bij de leerkracht.
Luistergesprekken
Komende weken vinden er weer luistergesprekken plaats, als ouder kunt u kennismaken met
de leerkracht en in gesprek gaan. De leerkrachten informeren u over mogelijkheden data en
tijd van deze gesprekken.
Schoolmaatschappelijk werk
Wekelijks is op dinsdagochtend van 8.30 uur - 9.30 uur onze schoolmaatschappelijk werker
Barbera Kaai aanwezig op school om uw vragen over slapen, spelen, op(voeding) en anders
m.b.t. uw kind te beantwoorden. Van harte welkom!
In de bijlage vindt u een nieuwsbrief vanuit het Sociaal Team, deze wordt enkele keren per
jaar verzonden.

