NIEUWSBRIEF November 2018
Beste ouders en verzorgers,
Na het extra nieuwsbericht voor de herfstvakantie is er weer genoeg nieuws om met u als
ouders te delen.
Lied van de maand
Het lied van de maand, dit danklied is een mooie voorbereiding op “dankdag”.
Dank U wel
Dank U wel voor de sterren en de maan
dank U wel voor het groeien van het graan
dank U wel voor de dieren in de wei
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij
Dank U wel voor de bloemen in het gras
dank U wel voor de vissen in de plas
dank U wel voor de bossen en de hei
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij
Dank U wel voor de wolken en de wind
dank U wel voor elk mens, voor ieder kind
dank U wel want U bent zo heel dichtbij
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij
https://www.youtube.com/watch?v=xG1ZbzVF6HE
In de klas wordt er a.s. woensdagmorgen bij de bijbel les aandacht besteed aan het thema
“Alles geef ik U!”. In verschillende kerken wordt op woensdag 7 november een
kinderdankdag dienst gehouden.
Hervormde Gemeente wijk 1 en 2 (Grote Kerk)
Kerkbuurt 131 - Sliedrecht
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: Ds. G.J. Mink
Thema: “Alles geef ik U!”
Hervormde Gemeente wijk 3 en 4 (Maranathakerk)
Lijsterweg 2 - Sliedrecht
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: Ds. H.J. van der Veen
Thema: “Alles geef ik U!”
Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk
Nederlands Gereformeerde Kerk
Jacob Catsstraat 6 -Sliedrecht
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: Ds. G. van Dijk
Thema: “Kom je ook op mijn feestje?”
Met medewerking van dansgroep Hadassa

Opbrengst zendingsgeld Sulawesi
Vanuit de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 is de vraag gekomen het zendingsgeld te
besteden aan de mensen in nood door de ramp in Sulawesi, we zullen de opbrengst van de
maand oktober daarom schenken aan EO Metterdaad https://metterdaad.eo.nl/sulawesi
Binnenkort zullen we de opbrengst van het zendingsgeld voor Sulawesi met u/jou delen.
Schoolgebed
Woensdag 7 november is er weer bidden met ouders in het technieklokaal om 8.45 uur.
Hartelijk welkom om mee te bidden voor de leerlingen, ouders en leerkrachten van de
school.
Bidden voor ouders
Wat we graag willen doen is gebed aanbieden voor wie daar behoefte aan heeft.
Dit zal zijn op de eerste vrijdagmorgen van de maand 8:45 uur in de IB ruimte.
Zit je in een situatie waarvoor gebed gewenst is dan ben je van harte welkom!
Ronella Aantjes ( moeder van Jelte groep 4 en Ninthe groep 1/2b)en Judith den Hartog
(moeder van Mats groep 3/4 en Isalin groep 1a)
Instroomgroep
Vanaf maandag 3 december starten we met een instroomgroep voor kleuters.
We vinden het fijn dat Mariëtte de Bruin en Anneke Steenbeek de leerkrachten worden van
deze groep. We heten hen als team van harte welkom op onze school en wensen hen een
fijne en gezellige tijd in groep 0.
Ouders van kleuters die in deze groep starten ontvangen morgen per post meer informatie
hierover.
De groep start in het lokaal van groep 3/4, deze groep zal dit schooljaar les krijgen in het
schoolhuis naast de school, wat tijdelijk hiervoor gebruikt wordt. De ouders van deze
leerlingen zijn vandaag geïnformeerd.
Nationaal Schoolontbijt
A.s. woensdag doet onze school mee aan het Nationaal Schoolontbijt. Deze dag ontbijten
alle leerlingen van de school in hun eigen klas. Dit jaar is het thema ‘Een feestje voor
iedereen’. De kinderen moeten een bord, beker en bestek meenemen. Bij het ontbijt zit ook
yoghurt. Mocht uw kind dit lekker vinden, dan is het raadzaam om ook een schaaltje met
een lepeltje erbij te doen. Verder is een plastic zak nodig, waarin het vuile goed mee naar
huis kan worden genomen. (zie infobrief in bijlage)
Een goed ontbijt als start van de dag helpt je beter bij de les te blijven. (zie flyer bijlage)
Studiemiddag
Donderdag 8 november is er een studiemiddag voor de leerkrachten met het thema
“eigenaarschap”
Eigenaarschap is een van de 21st Century skills, vaardigheden die leerkrachten en leerlingen
nodig hebben in de toekomst. Er wordt een beroep op de vaardigheid verantwoordelijkheid
en zelfstandigheid gedaan, waarbij het creatieve denken bevorderd wordt.
Dit is een van de thema’s waar we als team komend jaar mee aan het werk gaan.
De kinderen zijn vanaf 11.45 uur vrij.

Oudergesprekken
Maandag 19 en donderdag 22 november vinden er 10 minutengesprekken plaats voor de
leerlingen van groep 3. Meer hierover leest u via de Parro vanuit de groep van uw kind.
Schoolkeuzegesprekken
In de week van 12 november vinden schoolkeuzegesprekken voor groep 8 plaats. De
leerkracht informeert u hierover via Parro
Schoolfruit
Woensdag 14 november starten we met het Europees schoolfruit programma.
Vanaf de week van 12 november tot de week van 19 april, ontvangen we gratis schoolfruit
vanuit de Europese Schoolfruitcommissie. Dit betekent dat alle leerlingen, in deze periode, 3x
per week, elke woensdag t/m vrijdag, gratis groente of fruit krijgen als tussendoortje!!
Wekelijks leest u in Parro welke soorten groenten en/of fruit er aangeboden wordt.
Ouderbijdrage
Door de ouderbijdrage van € 16,00 per leerling kunnen wij jaarlijks op school vieringen en
feesten organiseren zoals Kerst, Sinterklaas, Pasen, het Oranje (-Nassau)feest en het
afscheid van groep 8.
Wij vragen u deze maand de vrijwillige ouderbijdrage voor uw kind(eren) te betalen. Contant
of op rek.nr. NL89RABO0359303137 t.n.v. CBS Oranje-Nassau o.v.v. de naam van uw
kind(eren)en de groep. Hartelijk dank voor uw bijdrage!
Continurooster
Na positief advies vanuit de (P)MR over de uitkomst “peiling andere schooltijden” willen wij als
CBS Oranje-Nassau starten met het continurooster met ingang van schooljaar 2019-2020.
Schoolmaatschappelijk werk
Wekelijks is op donderdagochtend 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!

