NIEUWSBRIEF December 2018
Beste ouders en verzorgers,
Het jaar lijkt omgevlogen, de laatste maand van het jaar met het sinterklaas feest en
de kerstviering zorgt voor gezellige drukte in de school.
Voor het sinterklaasfeest van a.s. woensdag heeft u een Parro bericht met
plattegrond ontvangen. De uitnodiging voor de kerstviering krijgt u a.s. donderdag.
Advent
Deze weken bereiden we ons voor op het kerstfeest. In de Bijbelverhalen wordt over
de aankondiging en de geboorte van de Here Jezus verteld, deze staan o.a. in
Matthëus 1 en 2, Lucas 1 en 2 en Jesaja 9. Het lied van de maand wat in de groepen
aangeleerd wordt gaat over een gedeelte uit Jesaja 9, een Bijbelboek uit het oude
testament waarin al verteld en geschreven werd over de geboorte van de Here
Jezus ”want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en men noemt Hem,
Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst”
Mooi hè dat eeuwenlang geleden al verteld en geschreven werd over de komst van
de Here Jezus als Vredevorst, een eeuwenoud verhaal zo actueel, Zijn komst naar
deze wereld, dat gaan we vieren!
Lied van de maand
Vrolijk kerstfeest iedereen!
Wonderbare Raadsman, Wonderbare Raadsman
Sterke God, Sterke God
Eeuwige Vader, Eeuwige Vader
Vredevorst, Vredevorst
Refrein
Een kind is ons geboren
Een Zoon is ons gegeven
En zijn heerschappij duurt voor eeuwig
Vrolijk kerstfeest iedereen
Vrede voor de wereld, vrede voor de wereld
Heeft Hij gebracht, heeft Hij gebracht
Vrijheid voor de volken, vrijheid voor de volken
Licht in nacht, licht in de nacht
Vrolijk kerstfeest iedereen!
https://www.youtube.com/watch?v=Efov2bkMLPs

Opbrengst zendingsgeld Sulawesi
De leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben een mooi bedrag van € 300,00 opgehaald
in de maand oktober, dank jullie wel voor die bijdrage! Vanuit de VCOPS krijgen we
een gift van € 500,00 voor een goed doel dit jaar, deze gift willen we ook voor de
nood in Sulawesi bestemmen, we kunnen daardoor een bedrag van € 800,00
overmaken naar EO Metterdaad https://metterdaad.eo.nl/sulawesi Bedankt!
Schoolgebed
Morgen ,woensdag 5 december is er geen schoolgebed!
Woensdag 12 december 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)
Sinterklaasfeest
Wat een heerlijke sfeer weer in de school, de lucht van vers gebakken kruidnoten,
zomaar onverwacht zwarte pieten in de klas die een kleurplaat uitdelen, een film
waarop we zagen dat sinterklaas uitgegleden was op het dek van het
schip………O,Oh hoe zal dat aflopen…….. Morgen weten we vast meer!
Van harte welkom op het schoolplein vanaf 8.15 uur.
Personeel
*Juf Tabita Visser zal maandag 17 december afscheid nemen van groep 5,
woensdag 19 december zullen we dat als collega’s doen. Vanaf januari zal zij als
leerkracht gaan werken op de Rehoboth school in Hardinxveld. We bedanken
Tabita voor haar jarenlange enthousiaste inzet voor de kinderen en collega’s en
wensen haar een fijne tijd en Gods zegen in haar werk en met haar gezin.
Vanaf maandag 7 januari zal juf Isabel Bons voor de groep gaan naast juf Elize.
Komende weken zal ze enkele dagen meedraaien met de groep.
*Juf Dieuwertje Visser groep 1a, werkt vanaf deze week weer 2 dagen voor groep
1a, maandag en donderdag. De overige dagen werkt juf Marije voor de groep.*Juf
Tineke de Keizer gr 1/2b heeft aangegeven dat het haar niet meer lukt voor de
groep te gaan, zij wordt sinds afgelopen maandag vervangen door juf Marlissa
Sluimers, die vanaf januari ook het zwangerschapsverlof van juf Tineke zou gaan
invullen.
*Juf Jacqueline de Boon verloopt het herstel na haar val langzaam, op
donderdagochtend is ze enkele uren aanwezig in de school.

Instroomgroep 1d
Maandag 3 december is de instroomgroep, groep 1d, gestart in het lokaal van
groep 3/4 (van juf Klazien ) Deze leerlingen gaan van maandag t/m donderdag
naar school bij de leerkrachten Mariëtte de Bruin en Anneke Steenbeek.
Dinsdag 27 februari is groep 3/4 gestart met lessen in het schoolhuis, wat tijdelijk
hiervoor gebruikt wordt.
Inloopochtend
Dinsdag 11 december bent u van harte welkom in de groep van uw kind(eren) het
werk van de afgelopen periode te bekijken. De inloop is vanaf 8.30 uur tot 9.00 uur
voor de groepen 1 t/m 8. Heeft u vragen m.b.t. de vorderingen van uw kind of
zijn/haar welbevinden in de groep , maak dan een afspraak met de leerkracht voor
een ander moment, dit kan via Parro.

Parro privacy voorkeuren !
Enkele weken geleden heeft u een Parro bericht ontvangen met de vraag uw
privacy voorkeuren aan te geven.
Als school vinden willen we graag op onze website, in onze schoolgids en in Parro
iets delen met u en anderen van de sfeer en activiteiten op onze school, denkt u
hierbij aan de sinterklaasviering, kerst viering en andere activiteiten zoals excursies.
Daarvoor gebruiken we foto’s of filmbeelden met minimaal 3 leerlingen(en /of
leerkrachten) daarop in actie.
Komende maand wordt onze website vernieuwd ,wij willen u daarom vragen voor
maandag 10 december uw voorkeuren aan te geven.
In de bijlage vindt u de handleiding hoe deze voorkeuren aan te geven en te
verzenden.
Alvast hartelijk dank voor uw reactie.
Schoolfruit
Deze week krijgen we peren, een sinaasappel en meloen als schoolfruit voor alle
leerlingen, dit wordt gedeeld op de dagen woensdag , donderdag en vrijdag. We
ontvangen dit vanuit het Europees schoolfruit programma.
Ouderbijdrage
Wij herinneren u nog aan de 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!

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!
Terugblik enkele leermomenten van ons tijdens de studiemiddag
Donderdag 8 november was er een studiemiddag voor de leerkrachten met het
thema “eigenaarschap”
Er wordt een beroep op de verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en creativiteit
gedaan van leerlingen en leerkrachten.
Groep 6 t/m 8 is naar aanleiding hiervan gestart met bijv.
Bewustwording
Start van de les:
Vandaag gaan we wat nieuws leren. Dit betekent dat we onze hersenen aan het
werk zetten. Als we leren, maken we fouten. Juist van fouten kunnen we leren.
Als je een uitleg geeft en je vraagt een leerling om het antwoord:
Wat goed dat je dit al geleerd hebt.
Hoe komt het dat je dit nu al weet?
Als een kind zegt dat het iets moeilijk vind:
Dat je het NOG niet weet is niet erg. Je gaat het nog leren.
Moeilijk is toch niet hetzelfde als onmogelijk?
Met de juiste manier en genoeg tijd kom je vast heel ver!
Kan ik je helpen waardoor je het wel gaat begrijpen?
Als je het al kon of als het makkelijk was, zou je niets leren.
Als een kind een fout maakt:
Fouten zijn het bewijs dat je aan het leren bent.
Wat mooi, want blijkbaar kun je hiermee groeien.
Super! Nu weet je in ieder geval hoe het niet moet.
Dit is een van de thema’s waar we als team komend jaar mee aan het werk gaan,
ook leerkrachten van de groepen 1 t/m 5 gaan hier mee aan het werk in hun groep.
kerstvakantie
Vrijdag 21 december 2018 zijn de leerlingen vrij en begint de kerstvakantie deze
duurt tot maandag 7 januari 2019.

