NIEUWSBRIEF MAART 2020
Beste ouders en verzorgers,
Fijn dat we na de voorjaarsvakantie weer gezond en uitgerust konden starten op
school. Naast wat griep hebben we niet te maken met leerlingen die thuis moesten
blijven vanwege evt. besmettingsgevaar, iets waar we dankbaar voor zijn.
In deze vakantie zijn heel veel leerlingen actief en sportief geweest tijdens diverse
schoolsportwedstrijden zoals badminton en volleybal. Binnenkort meer hier over in
een Parro bericht.
Afgelopen week hebben we als team een leerzame en actieve studiemiddag
gehad over meer- en hoogbegaafdheid. We zijn bezig met het maken van beleid
op MHB zodat er een doorgaande lijn komt voor groep 1 t/m 8.
Woensdag 11 maart worden er i.v.m. biddag in diverse kerken kinderkerkdiensten
gehouden, zie info onderaan de nieuwsbrief. Ook in de groepen besteden we
aandacht hieraan. Het thema wat we op school behandelen is “Vraag gerust!”
Komende weken leven we toe naar Pasen, de Bijbelverhalen en de liedjes die we
aanleren zullen daarover gaan. Hoe mooi is het met elkaar de verhalen uit het Lukas
evangelie te horen, waarin Jezus, Zijn liefde aan de mensen laat zien.

Lied van de maand: God kent jou vanaf het begin (naar Psalm 139)
God kent jou
vanaf het begin
helemaal van buiten
en van binnenin
Hij kent al je vreugde
en al je verdriet, want Hij ziet de dingen
die een ander niet ziet (refrein)

en weet je wat zo mooi is
bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn
want Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou en mij
Lied 77 opwekking voor kinderen https://www.youtube.com/watch?v=oJUGKeS1hHc
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.
De leerlingen van groep 1 t/m 4 schrijven met regelmaat een brief naar onze
sponsorkinderen, ze krijgen dan ook post terug, iets wat met enthousiasme wordt ontvangen,
zo blijven de kinderen betrokken bij de sponsorkinderen.
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: Op woensdagochtend:
1 april, 13 mei, 3 juni, 1 juli. De volgende gebedsmomenten op vrijdagochtend zullen zijn: 20
maart, 17 april, 20 juni en 10 juli! Van harte welkom!
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))
Oproep
Lieve oppasmoeder (-oma, -buurvrouw) gezocht!!
Als gebedsgroep zijn wij op zoek naar een vaste oppasmoeder (-oma, -buurvrouw) die twee
keer in de maand ongeveer 1,5 uur per keer op onze kleintjes wil passen. Dit zal zijn de eerste
woensdagochtend en de derde vrijdagochtend van de maand van 8.30 tot 10.00 uur. Ben(t)
jij/u of ken(t) jij/u iemand die een hart heeft voor kleine kinderen en het leuk vindt om op de
allerkleinsten te passen, dan zijn wij op zoek naar jou/u! Neem contact met ons op via
judithhak@hotmail.com of jankees-ronella@live.nl.

Personeel
Bij Juf Marleen Kadijk zet het herstel door, wat fijn is. Zij zal komende tijd op
vrijdagmiddag voor groep 5 staan.
Het herstel van juf Klazien verloopt, jammer genoeg voor haar, niet zoals gehoopt.
Vanaf 6 maart wordt zij de vrijdagmiddag vervangen door juf Marleen Kadijk.
Met de arm van juf Jolijne Boer gaat het beter, zij werkt bijna weer volledig. Echter
heeft juf Jolijne aangegeven per 1 mei te starten met een nieuwe baan als
Ambulant Begeleider binnen een SWV in Gorinchem. We vinden het leuk voor haar
dat ze deze kans krijgt, en feliciteren haar hiermee van harte!
Aanmelden nieuwe leerlingen
Heeft u erg in het aanmeldformulier? Aanmelden kan voor kinderen die in de
periode van 1 oktober 2020 t/m 30 september 2021 4 jaar worden.
Praktische verkeerslessen
Voor de groepen 1 t/m 5 starten de praktische verkeerslessen binnenkort.
Inloopochtend
Dinsdag 7 april bent u van harte welkom het werk van uw kind(eren) te bekijken in
de groep van 8.25 uur tot 8.55 uur.
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.
Schoolgroenten/fruit
Volgende week is er opnieuw (gratis)school groente en -fruit:
navel sinaasappel, appel en peer
Gegevens wijzigen
Bent u verhuisd, heeft u een nieuw telefoon nummer of bericht voor aanpassing in
de administratie, mail dit dan naar administratie@cbsoranje-nassau.nl
Oproep oude apparaten
Voor een workshop zijn we opzoek naar kleine huishoudelijke apparaten die uit
elkaar gehaald mogen worden. (doos staat in de hal)

Info kinderbiddag diensten woensdag 11 maart
Hervormde Gemeente wijk 1 en 2 (Grote Kerk)
Kerkbuurt 131
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: Ds. J.W. Sparreboom
Thema: “Vraag gerust!”
Hervormde Gemeente wijk 3 en 4 (Maranathakerk)
Lijsterweg 2
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: Ds. W.J. Westland
Thema: “Vraag gerust!”
Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk
Jac. Catsstraat 6
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: Ds. G. van Dijk
Thema: “Rust bij de Vader”

