NIEUWSBRIEF JANUARI 2020

Beste ouders en verzorgers,
Als team wensen we u en allen die u lief zijn Gods nabijheid en zegen toe voor 2020!

Lied van de maand Mijn Jezus, mijn Redder
Mijn Jezus, mijn Redder;
Heer, er is niemand als U.
Laat elk moment,
al wat ik denk,
vol zijn van uw liefde, Heer.
Mijn schuilplaats, mijn trooster,
veilige toren van kracht;
adem en stem,
al wat ik ben,
brengen U voortdurend eer.
Juich voor de Heer,
heel de aarde wees blij.
Zing van de Koning
en zijn heerschappij.
Bergen aanbidden, de zee juicht mee
bij het horen van uw naam.
U wil ik prijzen voor dat wat U schiep;
mijn leven lang loven,
want U heb ik lief.
Niets is zo goed als een leven
heel dicht bij U.
Opwekking 461Mijn Jezus, mijn Redder https://www.youtube.com/watch?v=KFCCgDzdOrE

Zending
Maandagochtend staat in groep 1 t/m 4 de spaarpot in de klas want:
we sparen voor de sponsorkinderen van Compassion: Sheisy, Yeilin en Jefferson.
Mercy ships
Woensdag 20 november hebben de leerlingen van groep 5 t/m 8 een presentatie
gehad van ons zendingsdoel Mercy Ships. Wat een prachtig werk doet deze
organisatie. In de arme delen van Afrika voeren zij dagelijks operaties uit en geven
medische voorlichting. En evangelie in woord en daad! Wij hopen zo ons steentje bij
te dragen aan medische zorg die levensveranderend is voor mensen in Afrika. Zie
https://www.mercyships.nl.
Leerlingen uit groep 8 hebben inmiddels al € 250,- opgehaald!
Schoolgebed
“Het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet” (Jacobus
5:16b)
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 zingen, samen bidden,
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:
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))
Ps. Met ingang van deze maand hopen we als gebedsgroep ook iedere derde
vrijdagochtend van de maand samen te komen. Deze maand zal dat zijn op
vrijdagochtend 17 januari 2020 vanaf 8.45 uur in het technieklokaal. In februari niet in
verband met een studieochtend onderbouw waardoor de kinderen tot en met groep
4 vrij zijn. De volgende gebedsmomenten op vrijdagochtend zullen zijn: 20 maart, 17
april, 20 juni en 10 juli! Van harte welkom!

Personeel
We vinden het fijn u te kunnen vertellen dat we een intern begeleider gevonden
hebben voor dit schooljaar!
Even voorstellen
Ik ben Bas de Deugd, 54 jaar, getrouwd, 3 kinderen en ik woon in Leerdam.
In mijn vrije tijd ben ik vrijwillig molenaar op de molen in Leerdam.
Inmiddels werk ik al 25 jaar in het basisonderwijs waarvan de laatste 5 jaar als
zelfstandige. Ik ben begonnen als leerkracht in groep 1 en 2 en doorgegroeid naar
intern begeleider en directeur.
Ik heb veel zin om op jullie school te beginnen als tijdelijke intern begeleider.
Mijn werkdagen zijn meestal dinsdag en donderdag. Voor vragen ben ik het
makkelijkst te bereiken op; ib@cbsoranje-nassau.nl

Invulling vacature groep 3
Bedankt voor uw medewerking de advertentie vacature groep 3 te verspreiden!
We hebben meerdere brieven ontvangen en inmiddels sollicitatiegesprekken
gehad. We zijn dankbaar dat we juf Annemarijn van Dam en juf Angelique Vink
kunnen benoemen, zij gaan verder met groep 3 dit schooljaar. Nadere kennismaking
volgt. We willen juf Annet bedanken voor de mooie tijd die we met haar als
leerkracht mochten hebben op onze school, 16 jaar enthousiasme en inzet voor heel
veel (verschillende)groepen. We wensen haar een fijne tijd op haar nieuwe werkplek
en Gods zegen voor haar en haar gezin in de toekomst.
Goed te kunnen delen dat juf Marleen en juf Jolijne zijn is gestart re-integreren.

Schoolgroente/fruit
Volgende week is er weer gratis school groente en/of fruit voor alle leerlingen in de
groep. Dan krijgen de kinderen snoep tomaatjes, mango en appel!
Opa-en oma spelletjes middag
In de kleutergroepen wordt op dinsdag 21 januari en donderdag 23 januari opa en
oma spelletjesmiddag gehouden. Meer informatie hierover krijgt u van de
leerkrachten via Parro
Schoolmaatschappelijk werk
A.s. dinsdagmorgen is onze schoolmaatschappelijk werkster mevr. Isalotte van den
Heuvel afwezig. Volgende week is zij weer aanwezig van 8.30 uur- 9.30 uur in het
schoolhuis, Merwestraat 18 aanwezig. Heeft u een vraag over de opvoeding van
uw kind of maakt u zich zorgen om eet of slaapgedrag, loop gerust binnen of mail
of bel met haar. ivandenheuvel@sociaalteamsliedrecht.nl of bel/app 06-89990873.
Studie(mid)dag
Zoals u in de jaarkalender(Parro) heeft kunnen lezen hebben alle leerlingen
maandagmiddag 27 januari vanaf 12.00 uur vrij i.v.m. een studiewerkmiddag voor
de leerkrachten. Woensdagochtend 5 februari zijn de groepen 1 en 2 vrij i.v.m. een
studiedag van de leerkrachten.
Schoolgids 2019-2020
Op onze website www.cbsoranje-nassau.nl vindt u onder het kopje de school de
aangepaste schoolgids met veel dank aan Diana Baan.
Open Dag aanmelden nieuwe leerlingen
Woensdag 29 januari 2020 is er de jaarlijkse open dag voor basisscholen. Ouders van
kinderen die in de periode van 1 oktober 2020 en 1 oktober 2021 vier jaar worden
hebben in december een uitnodiging en aanmeldformulier vanuit de gemeente
Sliedrecht ontvangen om hun kind op school aan te melden.
Van 8.30 uur -12.30 uur en van18.30 uur- 21.00 uur bent u hartelijk welkom voor een
rondleiding door de school, koffie/thee, informatie over de school. In de ochtend is
er kinderopvang.
Gegevens wijzigen
Bent u verhuist, heeft u een nieuw telefoon nummer of bericht voor aanpassing in de
administratie, mail dit dan naar administratie@cbsoranje-nassau.nl

