NIEUWSBRIEF – MAART 2019

Beste ouders en verzorgers,
Wat konden we genieten van het heerlijke weer in de voorjaarsvakantie, zo kregen we
genoeg energie om deze week weer fijn met elkaar aan het werk te gaan!
Lied van de maand
De veertigdagen tijd is de periode voor Pasen en begint dit jaar op woensdag 6 maart.
Het is een tijd van inkeer, bezinning en gebed waarin we als christenen stilstaan bij het
lijden van Jezus en bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. In dit kinderlied
worden we opgeroepen om er te zijn voor de ander die het moeilijk heeft.
Iedereen hoort erbij.
Kom aan boord

Voor de zieken - voor de armen
Voor de mensen met verdriet
Voor het kind dat blijft proberen
maar toch denkt: het lukt me niet
Voor de zwerver die moet zwerven
en geen plek heeft waar hij hoort
is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord!
Kom aan boord
ook voor jou is er een plekje
waar je hoort
Laat de hoop niet langer varen
kom aan boord
Sta niet doelloos aan de kant
want er is een hart vol liefde
pak die uitgestoken hand
Voor het meisje dat blijft denken
alles gaat bij mij steeds mis
Voor de jongen die al vaker
uit de boot gevallen is
Voor het kindje dat nog nooit
van trouw of liefde heeft gehoord
is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord!
https://www.youtube.com/watch?v=bVqPvGQy_UQ

Schoolgebed
Woensdag 6 maart is er weer bidden met ouders in het technieklokaal vanaf 8.30 uur.
Hartelijk welkom om mee te bidden voor leerlingen , ouders en leerkrachten van de
school. Voor de kleintjes is er opvang!
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 om 8.45 uur in de techniekruimte.
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) jankees-ronella@live.nl en
Judith den Hartog (moeder van Mats groep 3/4 en Isalin groep 1/2a)
Paasviering
Het Paasfeest willen we dit jaar vieren met ouders op woensdag 17 april in de
Gereformeerde Kerk ,hoek Middeldiepstraat/Oranjestraat, een uitnodiging met meer
informatie hierover ontvangt u binnenkort.
Biddag
Ter info ontvangt u van ons de kerken met het adres en de tijd waar op de middag van
13 maart biddagdiensten gehouden worden voor kinderen.
Hervormde Gemeente wijk 1 en 2 (Grote Kerk)
Kerkbuurt 131
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: Ds. G.J. Mink
Thema: “Wat vraag jij?”
Hervormde Gemeente wijk 3 en 4 (Maranathakerk)
Lijsterweg 2
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: Ds. L.W. den Boer
Thema: “Wat vraag jij?”
Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk
Middeldiepstraat/Hoek Oranjestraat
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: Ds. A.L. Veerman
Thema: “Geef nooit op!”
Kinderkoor Friends uit Papendrecht, o.l.v. Simone Leeuwensteijn zal in deze dienst optreden.

Personeel
Juf Tineke de Keizer
Op maandag 25 februari is Luc geboren, hij is het zoontje van juf Tineke(gr 1/2b) en
haar man en een broertje voor Noa en Sil. Van harte gefeliciteerd met dit wonder!
Juf Klazien Nederveen
Met de gebroken bovenarm gaat het iedere week een stukje vooruit, de pijn is minder
en langzaamaan groeit het bot aan, ze is met fysiotherapie begonnen.
Benoeming nieuwe leerkracht
Aan het begin van dit cursusjaar heeft meester Slingerland, leerkracht groep 6
aangegeven vanaf het cursusjaar 2019-2020 met pre pensioen te gaan. We begrijpen
zijn keus na bijna 45 jaar onderwijs maar vinden het ook jammer dat hij weggaat na
zoveel jaren inzet voor de leerlingen en onze school.
Het lijkt misschien vroeg maar …..in deze tijd van schaarste, zijn we in januari begonnen
met het werven van een nieuwe leerkracht. We vinden het fijn u te kunnen vertellen
dat het is gelukt iemand te benoemen en dat is; meneer Albert Boer ,nu nog leerkracht
op het Kompas in Alblasserdam en na de zomervakantie bij ons op de Oranje-Nassau
school. Wij heten hem alvast van harte welkom als team. Tegen de zomervakantie zal
hij zich aan u voorstellen en vast iets over zichzelf vertellen😉
Aanmeldformulier
Heeft u een zoon/dochter die tussen 1 oktober 2019 en 1 oktober 2020 , 4 jaar wordt en
nog niet aangemeld is voor de basisschool, dan vragen wij u dit op korte termijn te
doen. Vanuit de gemeente Sliedrecht zal in de laatste week van maart een herinnering
gestuurd worden aan ouders die een formulier hebben ontvangen maar hun
zoon/dochter nog niet hebben opgegeven.
Praktische verkeerslessen
Vanaf vrijdag 29 maart starten we weer met de praktische verkeerslessen die buiten
plaats zullen vinden. Deze dag zijn in de ochtend de groepen 1 en 2 aan de beurt en in
de middag de groepen 6/7, 7 en 8.
Donderdag 4 april vindt voor groep 7 het theoretisch verkeersexamen plaats, het
praktisch verkeersexamen is een week later , donderdag 11 april.
Pleinspelen 2019
Ook dit jaar zal het SOJS naar ons schoolplein toekomen voor de pleinspelen, omdat
de spelen in een ander jasje zijn gestoken is ook de naam veranderd: van Schoolplein
naar Challengeplein heet het nu. Hieronder vindt u de data van deze spelen:

Data en tijden Challengeplein (let op tijden kunnen afwijkend zijn i.v.m. studie dag
dinsdag 21 mei en aaneengesloten schooldag vrijdag 7 juni)
Donderdag 28 maart
Woensdag 10 april
Vrijdag 10 mei
Dinsdag 21 mei
Vrijdag 7 juni

15.15 uur - 16.30 uur
12.00 uur - 14.30 uur
15.15 uur –16.30 uur
13.45 uur - 15.00 uur
14.00 uur –15.15 uur

Schoolmaatschappelijk werk
Elke donderdagochtend van 8.30 uur-9.30 uur is onze schoolmaatschappelijk werker
Barbera Kaai aanwezig . U kunt met u vragen over uw kind(eren) m.b.t. opvoeden,
spelen, slapen, gedrag of anders bij haar terecht.
Wilt u haar op een ander tijdstip spreken, mail haar voor een afspraak:
b.kaai@sociaalteamsliedrecht.nl
Nieuws vanuit WASKO kinderopvang
Buitenschoolse Opvang Wasko De buitenschoolse opvang van Wasko is niet meer
weg te denken uit de school. In hun ruimte boven in de school wordt op maandag,
dinsdag, woensdag en donderdag opvang geboden voor en na school door twee
vaste medewerkers: Ilonka en Annelies.
Vanaf de voorjaarsvakantie komt daar ook de vrijdagmiddag bij. Hiermee is een
wens van de school en van Wasko ingevuld: alle dagen opvang in de school. Mocht
u daar nu gebruik van willen maken, loop even langs bij de BSO of neem contact op
met Lisette Kok 06-23678850 of via l.kok@wasko.nl
In het nieuwe schooljaar komt er een continurooster op school. Ook daar zullen wij
ons aan gaan passen. U kunt dan gebruik maken van opvang van 14.30 u. – 16.00 u.
of van 14.30 u. – 18.00 u. en natuurlijk op woensdag en vrijdag vanaf 12.30 u. – 16.00
u. of 12.30 u. – 18.00 u. U ziet veel mogelijkheden ook in de toekomst.
Schoolfruit deze week mandarijn- meloen -sinaasappel

