NIEUWSBRIEF 4 SEPTEMBER 2020

Beste ouders en verzorgers,
De eerste schoolweek zit er alweer op. We hebben mooie, leuke en fijne verhalen
gehoord over de invulling van de vakantieperiode. We hopen ook dat u met uw
kind(eren)genoten heeft van een moment van rust en samenzijn. Als team en ouders
willen we dit schooljaar weer met elkaar optrekken, misschien wordt een activiteit
iets anders opgepakt dan anders i.v.m. de Covid -19 maatregelen, maar de
betrokkenheid op- en met elkaar vinden we belangrijk. Maandelijks zal er vanuit
directie een nieuwsbrief gedeeld worden via Parro, wekelijks houden leerkrachten u
op de hoogte met een bericht. Wilt u zelf contact opnemen met de leerkracht, dan
kan dit via Parro.
Vertrouwen
Laat mij in de morgen Uw Liefde horen.
In U stel ik mijn vertrouwen.
Wijs mij de weg die ik gaan moet.
Naar U verlang ik. Psalm 143: 8
Met deze tekst én in dit vertrouwen willen we als team samen met de leerlingen het
schooljaar ingaan.
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Het is een bijzonder jaar want, sinds 23 augustus 2020 bestaat onze school 90 jaar!
Dit willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Er wordt een commissie gevormd
van ouders en teamleden die met elkaar dit feestelijke jaar vorm gaan geven. We
houden u op de hoogte!

Zending
Elke maandagochtend staat de spaarpot in de klas van de groepen 1 t/m 4 klaar
want: we sparen voor de sponsorkinderen van Compassion: Sheisy, Yeilin en
Jefferson. Meer informatie vindt u op www.compassion.nl
Mercy Ships
Afgelopen schooljaar hebben de leerlingen van groep 5 t/m 8 heel veel gespaard
voor Mercy Ships, lees het bericht over de inzet van de leerlingen in hun nieuwsbrief.
https://mailchi.mp/mercyships/nieuwsflits-augustus-2020?e=654b669a5a
Het spaardoel voor komend jaar hoort u binnenkort, vanaf maandag starten we met
sparen.
Lied van de maand De kracht van uw liefde
Heer ik kom tot U
Neem mijn hart verander mij
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken, voor
de kracht van Uw liefde
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.
Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen diep in mij en Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan.
En elke dag mag leven
Door de kracht van Uw liefde
www.youtube.com/watch?v=g4ZrsHd-_AM Opwekking lied 488
Het lied van de maand wordt aangeleerd in de groepen 1 t/m 8 en deze maand
gezongen in de startdienst 16 september!

Startdienst schooljaar 2020-2021
Hierbij willen we iedereen van harte welkom heten op woensdag 16 september bij
de startdienst van de christelijke basisscholen (VCOPS) in Sliedrecht.
In deze dienst willen we bidden om de zegen van God over het nieuwe schooljaar.
Het thema is: ‘Samen sterk…’
Ds. Mink zal met ons nadenken over dit thema. Het projectkoor van de Prins WillemAlexanderschool o.l.v. Rianne Stouten zal voor ons zingen en Jaco van de Graaf
begeleidt dit op de piano.
Alle belangstellenden kunnen deze dienst volgen via de livestream van de Grote
Kerk in Sliedrecht. Deze livestream start om 18.50 uur. De eerste 10 minuten zullen we
werk tonen dat leerlingen hebben gemaakt bij dit thema en om 19.00 uur zal de
dienst starten.
Tijdens de dienst zullen we een digitale collecte houden voor het mooie werk dat
Compassion doet.
Livestream: https://www.hervormdsliedrecht.nl/presentatie-grote-kerk/
Terugkijken via
YouTubekanaal: https://www.youtube.com/channel/UCBwyru5Ehe5Z976lRjYriWQ/videos

Schoolgebed
Onderaan de nieuwsbrief vindt u informatie over het maandelijkse schoolgebed
Personeel
Juf Klazien Nederveen is in de zomervakantie geholpen aan een plekje aan haar
neus, komende week zal er een hersteloperatie plaatsvinden. We hopen met haar
dat zij snel daarna hersteld is en kan starten voor groep 4. Fijn dat juf Isabel naast
haar werk voor groep 6, invalt voor deze groep.
Juf Marleen Kadijk is in de vakantie positief getest op Corona, op dit moment is niet
te overzien wanneer ze in staat is aan het werk te gaan. Fijn dat juf Jolanda naast
haar andere werk op school, maandag en vrijdag de groep overneemt.
Beide leerkrachten bidden we Zijn nabijheid en herstel toe, nu alles anders loopt dan
verwacht.

Intern begeleider

Ik ben Saskia van Nes en sinds begin van het schooljaar ben ik de nieuwe IB-er van
de Oranje Nassauschool.
Ik werk al een flinke periode in het onderwijs. Na de PABO heb ik de opleiding voor
Remedial Teacher gevolgd en daarna heb ik een specialisatie Meer- en
Hoogbegaafdheid gedaan.
De afgelopen 11 jaar heb ik met veel plezier op de Prins Florisschool in Papendrecht
gewerkt.
Ik werk op maandag t/m donderdag en ik nodig u uit om bij mij binnen te lopen als
dat nodig is. Vaak is er voldoende tijd om meteen even met elkaar te praten, maar
mocht dat niet zo zijn, dan kunnen we meteen een afspraak maken. Uiteraard ben ik
ook telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer van school en per mail
svannes@cbsoranje-nassau.nl
Met vriendelijke groet,
Saskia van Nes
Startgesprekken
In de maand september zullen de startgesprekken plaatsvinden. Meer informatie
over data en tijden ontvangt u van de leerkracht via Parro. In het ouderportaal
staan vragen waarop u kunt reageren, een handleiding hiervoor vindt u in de
bijlage.
Noodnummers
Vandaag krijgt uw kind een formulier mee naar huis, waarop u de meest recente
informatie kunt invullen voor de leerkrachtenmap. Wij vragen u dit in te vullen voor
uw kind(eren) en komende week in te leveren bij de leerkracht.

Schoolreis en schoolkamp
Maandag 14 september gaan de groepen 3 t/m 5 op schoolreis naar Billy Bird
pretpark in Volkel, de groepen 6 en 7 gaan naar de Spelerij in Dieren. Brieven met
alle informatie hierover heeft u ontvangen via de Parro van vrijdag 28 augustus.
Dinsdag 15 t/m vrijdag 18 september gaat groep 8 op schoolkamp
Vrijdag 18 september gaan de groepen 1 en 2 op schoolreis(je)naar de speeltuin
Komende week volgt voor de groepen 1 t/m 7 een betalingsverzoek via Parro!
Schoolbrengweek 14-18 september
School op SEEF organiseert van 14 t/m 18 september opnieuw de nationale
Schoolbrengweek om ouders en kinderen te stimuleren vaker te gaan lopen of
fietsen naar school.
Meer nieuws hierover volgt komende week.
Overige belangrijke data
8 september: infoavond voor ouders van groep 1a,3a en 3b, en 8a en 8b
16 september: startdienst online van 19.00 uur- 20.00 uur
21 september: schoolfotograaf voor klassenfoto’s en pasfoto’s van de nieuwe ll.
22 september: alle leerlingen vrij vanaf 12.30 uur i.v.m. studiemiddag leerkrachten
26 oktober: alle leerlingen de hele dag vrij i.v.m. studiedag leerkrachten

Schoolgebed op de Oranje-Nassau
Ouder 1: ‘Voor mij is de schoolgebedsgroep een plek waar ik me thuis voel, waar ik
persoonlijk door word opgebouwd en natuurlijk de plek waar we met elkaar mogen
danken en bidden voor onze kinderen en de docenten. Ik zie er elke keer weer naar
uit om met deze liefdevolle groep samen te komen!’
Ouder 2: ‘Het is fijn dat je in de gebedsgroep mag zijn wie je bent, mag laten weten
wat je voelt en het niet uit maakt hoe of wat je gelooft. Je bent hier echt welkom.
Het geeft mij dankbaarheid en liefde om samen te kunnen bidden voor anderen die
het moeilijk hebben. Of deze mensen nu wel of niet gelovig zijn. Het is mooi om te
ervaren dat wonderen echt bestaan.’
‘Want waar twee of drie mensen in Mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden.'
(Mattheus 18:20)
In dat geloof en vertrouwen komen wij als ouders twee keer per maand samen om
met elkaar het leven in en rondom de school te delen. We bidden voor de school,
kinderen, leerkrachten en ouders. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van
onze Heer…
Waar? In het technieklokaal
Hoe laat? Vanaf 8.45 uur
Wanneer? Woensdag 2 september en vrijdag 18 september
Kom je ook? Van harte welkom! Ook als je het spannend vindt om (hardop) te
bidden, laat dit je niet weerhouden om te komen. Bid gewoon in je hart mee! De
richtlijnen van het RIVM zullen in acht genomen worden tijdens deze momenten.
Heb je een luisterend oor en/of gebed nodig, spreek ons gerust aan. Samen met
andere ouders willen we er zijn voor een ieder die dat nodig heeft. Andere vragen
en/of opmerkingen?! Laat het ons weten.
Lieve groet,
namens de gebedsgroep ONS
Judith den Hartog (moeder van Mats (groep 5/6) en Isalin (groep 3b))
Ronella Aantjes (moeder van Jelte (groep 6) en Ninthe (groep 3b))
Ps. Dit schooljaar hopen we samen te komen op…
2020
Woensdag 7 oktober en vrijdag 16 oktober
Woensdag 4 november en vrijdag 20 november
Woensdag 2 december

2021
Woensdag 6 januari en vrijdag 15 januari
Woensdag 3 februari en vrijdag 19 februari
Woensdag 3 maart en vrijdag 19 maart
Woensdag 7 april en vrijdag 16 april
Woensdag 12 mei en vrijdag 21 mei
Woensdag 2 juni en vrijdag 18 juni
Woensdag 7 juli

