NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2020

Beste ouders en verzorgers,
Heerlijk toch deze week de zon te zien en af en toe te
voelen dat het voorjaar er aan komt!
We kijken terug op een gezellige, druk bezochte open dag, woensdag 29 januari,
veel nieuwe leerlingen voor cursusjaar 2020-2021 zijn aangemeld.
De weken voor de voorjaarsvakantie staat in het teken van de leervorderingen van
uw kind. Uw kind krijgt het rapport /plakboek en wij nodigen u uit -via Parro- voor een
oudergesprek.
In deze nieuwsbrief leest u het nieuws voor de maand februari. Specifieke info over
een activiteit van de groep kunt u in Parro lezen.
Lied van de maand U bent heilig
U bent heilig
Ik wil volgen
U bent heilig
Ik wil volgen
U bent machtig
Ik wil luist’ren
U bent machtig
Ik wil luist’ren
U bent waardig
Van U houden
U bent waardig
Van U houden
Eer en ontzag
Iedere dag
Eer en ontzag
Iedere dag
(Refrein)
Ik wil zingen (U die koning bent)
En juichen (en de hoogste Heer)
In aanbidding (U de machtige)
mij buigen (Kwam op aarde neer)
U de Heer (Als Emanuel)
aller Heren (God zal met ons zijn)
U mijn God (Als het Lam van God)
Wil ik eren (Zo volmaakt en rein)
Ik wil zingen (U die leven geeft)
En juichen (Mij bevrijding bracht)
In aanbidding (En voor eeuwig leeft)
mij buigen (U hebt alle macht)
U de Heer (U de Alfa, Omega)
aller Here (Eens zal ik U zien)
U mijn God (U mijn Meester, Messias)
Wil ik eren (Verlosser en Vriend)
https://www.youtube.com/watch?v=3aFVek-meHQ lied opwekking 609

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
Leerlingen van groep 5 t/m 8 sparen voor Mercy Ships. Wat een prachtig werk doet
deze organisatie. In de arme delen van Afrika voeren zij dagelijks operaties uit en
geven medische voorlichting. https://www.mercyships.nl.
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))
De volgende gebedsmomenten op vrijdagochtend zullen zijn: 20 maart, 17 april, 20
juni en 10 juli! Van harte welkom!

Rapport en plakboeken
Vrijdag 14 februari krijgen de kleuters hun plakboek mee naar huis, leerlingen van de
overige groepen krijgen die dag het rapport mee naar huis.
Bericht Parro oudergesprekken
Vanaf a.s. maandagmiddag 15.00 uur kunt u zich via Parro inschrijven voor de
oudergesprekken van maandag 17 – en donderdag 20 februari.
Inschrijven kan t/m donderdag 13 februari daarna wordt u automatisch ingedeeld.
De gesprekken zijn voor de groepen 1 en 2 en groep 4 t/m 7. Met ouders van de
groepen 3 en 8 zijn al gesprekken geweest.
Schoolgroenten/fruit
Volgende week is er opnieuw (gratis)school groenten en -fruit
Navel sinaasappel- rettich - appel
Personeel
Na de voorjaarsvakantie starten juf Dieuwertje en juf Marije in groep 3, zij zullen
samen met die groep het schooljaar afmaken. Juf Annemarijn en juf Mariëtte staan
vanaf de voorjaarsvakantie samen voor groep 1/2 a.
Schoolmaatschappelijk werk
A.s. dinsdagmorgen is onze schoolmaatschappelijk werkster mevr. Isalotte van den
Heuvel aanwezig van 8.30 uur- 9.30 uur in het schoolhuis, Merwestraat 18. 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.
SOJS Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht
Vanaf februari start deze organisatie met een nieuwsbrief met informatie over alle
activiteiten ook in de voorjaarsvakantie. Klik hiervoor op onderstaande link
https://mailchi.mp/0a6465f6c5dc/nieuwsbrief-sojs?e=234f16a2f0
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
Voorjaarsvakantie:
voor groep 1 t/m 4 is vrijdag 21 februari de eerste vakantie dag
groep 5 t/m 8 krijgt vrijdagmiddag om half 3 vakantie.
Maandag 2 maart worden alle leerlingen weer op school verwacht.

