NIEUWSBRIEF – Juli 2019
Beste ouders en verzorgers,
Het nieuwe schooljaar is gestart, veel ouders hebben al kennisgemaakt met de
leerkracht(en) van hun kinderen vrijdag 30 augustustijdens het inloopmoment op de
laatste vakantiedag, fijn zoveel betrokkenheid.
Wat een zegen dat alle leerlingen met hun ouders en de leerkrachten gezond terug
zijn na deze lange vakantie.
Psalm 92: 1-5
’t Is goed om U te prijzen,
liederen te zingen voor U, de Allerhoogste God!
Laten we van de vroege ochtend tot de late avond
over U liefde en trouw vertellen.
Laten we elke dag muziek voor U maken
op de harp en de citer.
Want ik ben blij over wat U heeft gedaan.
Ik zal daarover juichen.
Zending
A.s. maandagochtend staat de spaarpot in de klas want: we voor de
sponsorkinderen van Compassion: Sheisy, Yeilin en Jefferson. Binnenkort hoort u waar
de leerlingen van groep 5 t/m 8 voor sparen.
Startdienst
Voor alle scholen van de VCOPS in Sliedrecht is er woensdagavond 18 september
de jaarlijkse startdienst in de Grote Kerk, deze begint om 19.00 uur. Met het
schoolkoor van de Anne de Vriesschool en voorganger ds. Alexander Veerman.
Schoolgebed
“ Het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet”
In dat geloof komen wij als ouders iedere eerste woensdagochtend van de maand
samen om biddend om de school, leerkrachten, leerlingen en ouders heen te staan.
We beginnen om 8.45 uur in het technieklokaal. Samen bidden, samen zingen,
samen zoeken naar het plan van onze Heer. Laat je niet weerhouden om hier
naartoe te komen wanneer je het bijvoorbeeld spannend vindt om (hardop)te
bidden. Bid gewoon in je hart mee. Elke persoon die er is, is waardevol!
Het schoolgebed voor dit jaar staat gepland op de volgende data:
2019 2 oktober, 6 november, 4 december
2020 8 januari, 12 februari, 4 maart, 1 april, 13 mei, 3 juni ,1 juli

Heb je een luisterend oor en/of gebed nodig, spreek ons gerust aan! Samen met de
andere ouders willen we er zijn voor een ieder die dat nodig heeft!
Graag tot ziens!
Lieve groet, namens alle gebedsouders,
Judith den Hartog(moeder van Mats groep 4/5 en Isalin groep 2b) en Ronella
Aantjes(moeder van jelte groep 5 en Ninthe groep 2b

Intern begeleider
Heeft u vragen voor de intern begeleider dan kunt u die stellen aan de leerkracht of
aan mevr. Carin van den Herik directie@cbsoranje-nassau.nl
Schoolfotograaf
Dinsdag 10 september komt de schoolfotograaf, meer info vindt u in het Parro
bericht van vorige week.
Informatieavond
Voor de groepen 3 en groep 8 is er een informatiemoment dinsdag 10 september
vanaf 19.30 uur, meer informatie ontvangt u via Parro van de leerkracht.
Start/luistergesprekken
In de maand september worden de startgesprekken gehouden, met de leerkracht
van uw kind kunt u delen wat van belang kan zijn voor uw kind. De startgesprekken
staan klaar in Parnassys, u kunt weer digitaal reageren via het ouderportaal. (zie
informatie in de bijlage)
Bruiloft juf Annemarie
Vrijdag 13 september gaat juf Annemarie trouwen met Michel, wat een feest! Zij
komen van 11.00 uur tot 12.00 uur op school! Wij wensen Annemarie en Michel een
geweldig mooie dag toe en bidden hen Gods zegen toe voor de toekomst.
Schoolreis/schoolkamp
In de week van 16 september staan de schoolreis en het schoolkamp gepland.
Denkt u aan de betaling? Is dit een probleem geef dit aan bij mevr. Carin van den
Herik of mail naar directie@cbsoranje-nassau.nl
Inloopochtend
Maandag 30 september is er inloopochtend in de groepen 1 t/m 8, vanaf 8.25 uur
tot 8.55 uur bent u welkom het werk van uw kind(eren) te bekijken.

Schoolmaatschappelijk werk
Beste ouders en verzorgers,
Mijn naam is Isalotte van den Heuvel en vanaf het schooljaar 2019 – 2020 zal ik als schoolmaatschappelijk
werker binnen het Sociaal Team Sliedrecht contactpersoon zijn voor de Oranje Nassau School.
Waarmee kunnen ouders, leerlingen en leerkrachten bij mij terecht?
Kinderen brengen een groot deel van hun tijd op school door. Het schoolmaatschappelijk werk is bedoeld om,
dichtbij de dagelijkse leefomgeving van de kinderen, op een laagdrempelige manier, hulp te bieden aan
kinderen en hun ouders. Je kunt denken aan situaties als;
Mijn kind zit niet lekker in zijn/haar vel.
Mijn kind is onzeker of faalangstig.
Mijn kind wordt gepest of vertoont pesterig gedrag.
Mijn kind heeft moeite met zijn/haar emoties.
Mijn kind heeft te maken met rouw en rouwverwerking.
Ik heb vragen omtrent de opvoeding van mijn kind.
Er zijn omstandigheden waardoor mijn kind of ons gezin extra aandacht of ondersteuning nodig heeft.
Indien nodig en na overleg met ouders is het mogelijk om de hulpverlening op te schalen naar collega’s van het
jeugdteam of naar een externe zorgaanbieder.
Bereikbaarheid en een afspraak maken:
Elke dinsdagochtend heb ik, in het schoolhuis van de Oranje Nassauschool, een inloopspreekuur van 8:30- 9:30.
Bent u niet beschikbaar tijdens het inloopspreekuur of maakt u liever een afspraak voor een gesprek dan kunt u
mailen naar: i.vandenheuvel@sociaalteamsliedrecht.nl of bellen/ appen met 0689990873.

SCHOOL op SEEF Schoolbrengweek
Van 16 t/m 20 september doet onze school weer mee aan de SCHOOL op SEEF
Schoolbrengweek. In deze week willen wij u vragen om (zoveel mogelijk) lopend of
op de fiets naar school te gaan. Want lopen of fietsen naar school is:
•
•
•
•
•

Goed voor je gezondheid en bewegen bevordert je leerprestaties,
Goed voor de verkeersveiligheid bij school,
Goed voor de verkeersvaardigheid van de kinderen,
Goed voor het milieu,
en het is nog eens leuk ook!

In de klas zal hier ook extra aandacht aan besteed worden. Als ouder kan je op
http://belofte.schoolopseef.nl/ aangeven of je zoon/dochter lopend of op de fiets
naar school komt. De school met naar verhouding de meeste beloften wint een
leuke en educatieve prijs.

Parkeren rondom de school
Voor de veiligheid van uw (klein)kinderen vragen wij u de auto te parkeren in de
daarvoor bestemde vakken, niet voor of op het zebrapad!
Schoolfruit
Woensdag en vrijdag zijn de schoolfruitdagen
Continurooster
Leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben tot de herfstvakantie op vrijdag tot 12.30 uur
les.

