NIEUWSBRIEF 3 NOVEMBER 2020

Beste ouders en verzorgers,
Na de herfstvakantie zijn we weer uitgerust en met veel plezier gestart op school.
Veel kinderen zijn naar het bos geweest en hebben hun vondsten meegenomen.
Het is leuk om te zien en mooi te horen met welk enthousiasme ze vertellen over ‘hun
vondsten’. Voor de groepen 5 t/m 8 is de periode gestart dat ze vrijdagmiddag
naar school gaan, tot de meivakantie hebben deze leerlingen les tot 14.30 uur.
U heeft vast gehoord dat er op vrijdagmiddag workshops gegeven worden door de
leerkrachten. De leerlingen van groep 5 t/m 8 zijn verdeeld over vast groepen
waarin komend half jaar elke 3 weken een andere workshop gegeven wordt. Als
team zijn we erg enthousiast hierover en zo te zien en horen de leerlingen ook.
Komende maand worden de schoolkeuze gesprekken gehouden in de groepen 8.
Ook in groep 3 worden gesprekken gepland, de leerkrachten willen met u (evt.
middels video bellen)de voortgang van de start in groep 3 bespreken.
Zit uw kind niet in groep 3 of 8 maar heeft u vragen over de voortgang, maak dan
een (telefonische)afspraak via Parro met de leerkracht.
Zending
Compassion
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
Opbrengst Covid hulp Compassion (startdienst VCOPS)
Namens de Sliedrechtse scholen die onder de VCOPS vallen gaat er een heel mooi
bedrag naar de COVID hulp van Compassion. Op onze school is het mooie bedrag
van €133.20 opgehaald. Bedankt voor jullie inzet hiervoor!!
Samen met het geld van de andere scholen en de donaties via de QR code in de
dienst komen we op €618.55. De VCOPS verdubbelt dit, en dus komen we uit op
€1237.10!!
Sparen voor Zjitomir
Met de groepen 5 t/m 8 sparen we komende periode voor de Stichting Vrienden
van Zjitomir. Deze stichting ondersteunt verschillende projecten die als doel hebben
de armoede in de Oekraïense provincie Zjitomir te bestrijden. Meer informatie is te
vinden op: www.helpen.org. Binnenkort zal iemand die zelf werkzaam is geweest in
Zjitomir een presentatie komen geven in de groepen van de bovenbouw.

Lied van de maand: Hoor ons loflied Heer
Laat het feest zijn in de huizen
mensen dansen op de straat
Als het onrecht buigt voor Jezus
en het volk weer bidden gaat
in de bergen, door de dalen
Hoor ons loflied, overal
In de hemel en op aarde
als uw glorie, komen zal
Laat uw licht zien in het duister
als wij buigen voor het kruis
laat uw heerlijkheid verschijnen
in de wereld, in ons huis
in de bergen, door de dalen
Hoor ons loflied, overal
In de hemel en op aarde
als uw glorie, komen zal
Halleluja Halleluja
Halleluja Halleluja
Opwekking 553 https://www.ch?v=LgBDttnUjKE
Een mooi loflied, in een tijd waarin alles onzeker lijkt is het fijn te zingen over Zijn licht
wat schijnt en duisternis in ons leven laat verdwijnen.
Schoolgebed
‘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 4 - en
vrijdag 20 november

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 eenieder 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))
Dankdag
Morgen 4 november wordt in verschillende kerken dankdag gehouden. Op school
besteden we hier aandacht aan door de verhalen uit het Bijbelboek Ruth te
vertellen en te verwerken op een creatieve manier.
Aan het eind van deze nieuwsbrief ziet u de activiteiten rondom dankdag vanuit
diverse kerken.
Personeel
In deze tijd van regelmatig testen i.v.m. Covid -19 zijn we dankbaar dat de uitval
onder de leerkrachten beperkt blijft. Omdat we weten dat dit zomaar kan
veranderen hebben we met elkaar afspraken gemaakt over het opvangen van de
leerlingen als we géén vervanging hebben.
Dit betekent voor de groepen 3 t/m 8 dat we groepen aan elkaar gekoppeld
hebben. Bijv. wanneer een leerkracht van groep 3a afwezig is zal de leerkracht van
groep 3b in de ochtend van 8.30 uur -11.00 uur haar eigen groep lesgeven. In de
middag van 12.00 uur- 14.30 uur zullen de ll. van groep 3a leskrijgen van deze
leerkracht. Voor u als ouder betekent dit dat uw kind alleen in de ochtend of
middag les krijgt. In dit geval worden de hoofdvakken zoals taal/lezen- en rekenen
vooral gegeven. Maakt uw kind deze dag gebruik van de BSO dan zorgen wij voor
de opvang. Voor de kleuters betekent dit dat zij de ene dag school hebben én de
andere dag vrij zijn.
In de bijlage vindt u nog eens de afspraken vanuit de GGD over het wel/niet naar
school mogen bij verkoudheidsverschijnselen. Wij vragen u deze afspraken door te
lezen!

Ouderavond Mediawijsheid online
Zet alvast in uw agenda, woensdagavond 9 december van 20.00 uur-21.30 uur
houden we als school in samenwerking met stichting Raise Up, een online
ouderavond voor alle ouders over mediawijsheid. Zie flyer ook in de bijlage. Meer
info én de link om deze avond thuis op de bank of in de makkelijke stoel mee te
maken, krijgt u binnenkort via Parro!

Schoolgroente/fruit
Vanaf volgende week woensdag is er weer gratis school groente en/of fruit voor alle
leerlingen. Wel 20 weken lang krijgen de kinderen elke woensdag, donderdag en
vrijdag een stuk groen of fruit. Via de Parro vertellen we u welke soorten er geleverd
worden. U kunt zich aanmelden voor de wekelijkse nieuwsbrief op
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
Het kan zijn dat de leerkrachten via Parro de hulp van u als ouder inroepen om
groente of fruit te snijden, denk daarbij aan ananas, meloen e.a. soorten
Ouderbijdrage 2020-2021
Binnenkort ontvangt u via Parro een betalingsverzoek voor de vrijwillige
ouderbijdrage 2020-2021 van € 16,00 per kind.
Met uw bijdrage kunnen wij jaarlijks samen met de ouderraad o.a. het
sinterklaasfeest, de Kerst- en Paasvieringen, het Oranjefeest en de musical/ het
afscheid van groep 8 organiseren.
We stellen het zéér op prijs wanneer u positief reageert op dit betaalverzoek.
Namens de ouderraad en ONS team, hartelijk bedankt!

Voorleeswedstrijd
Voor de herfstvakantie zijn in het speellokaal voor de groepen 5 t/m 8 de
voorleeswedstrijden gehouden. Leuk het enthousiasme én de spanning van de
voorlezers én de groep te zien. Het wordt natuurlijk iedereen gegund te winnen
maar………dat is helaas niet mogelijk. In groep 5 en 6 waren er 3 winnaars per
groep, zij ontvingen een oorkonde en stripboek van Donald Duck.
Als winnaar van groep 7 en 8 werd Loïs Boon gekozen, zij zal doorgaan naar de
volgende ronde. Zij mag met winnaars van alle Sliedrechtse scholen binnenkort
strijden om de eerste plaats om daarna evt. door te gaan naar de regionale
voorleeswedstrijd. We wensen haar veel succes!
Schilders in de school
Komende tijd krijgt de school een opknap beurt en zal de schilder na schooltijd en in
vakanties de lokalen en hal verven. Wij vragen u uw kind(eren) erop te wijzen hun
jassen, tassen én andere spullen dagelijks mee te nemen van de kapstokken én
geen steppen mee de school in te nemen. Dank voor u alertheid.
Gegevens wijzigen
Bent u verhuisd, heeft u een nieuw telefoonnummer of bericht voor aanpassing in de
administratie, mail dit dan naar administratie@cbsoranje-nassau.nl
Spreekuur Schoolmaatschappelijk Werk gaat voorlopig niet door
In verband met de verscherpte richtlijnen rondom Corona is er besloten om het
spreekuur tot nader order niet door te laten gaan.
Bij vragen mag u ten alle tijden contact met mij opnemen via onderstaande
contactgegevens, zodat we gezamenlijk kunnen bekijken of een gesprek op school,
telefonisch of op een andere manier wenselijk is.
De gesprekken die gepland staan met kinderen zullen voor alsnog wel doorgang
krijgen.
Isalotte van den Heuvel
Schoolmaatschappelijk werker regulier onderwijs
Werkdagen: dinsdag, donderdag en vrijdag
M:
06 – 899 90 873
@:
i.vandenheuvel@sociaalteamsliedrecht.nl

Kinderdankdag diensten
Hervormde Gemeente wijk 1 en 2 (Grote Kerk)
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: Ds. G.J. Mink
Thema: “Dank God in alles”
Hervormde Gemeente wijk 3 en 4 (Maranathakerk)
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: Ds. W.J. Westland
Thema: “Dank God in alles”
De diensten van de Hervormde Gemeente zijn via een livestream van
www.hervormdsliedrecht.nl te volgen.
Gereformeerde Kerk, de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde
Kerk vrijgemaakt
Op woensdagmiddag 4 november wordt er door de Nederlands Gereformeerde
kerk, de Gereformeerde kerk en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt een
kinderdankdagdienst georganiseerd met medewerking van Marcel Zimmer.
Daarvoor kunnen 30 kaartjes worden gereserveerd. Dat kan via de
site www.ngksliedrecht.nl De kaarten zijn expliciet voor kinderen, dus ouders mogen
hun kinderen eventueel brengen en daarna thuis meekijken via de livestream
(www.gksliedrecht.nl) . De dienst vindt plaats in de Gereformeerde kerk,
Middeldiepstraat, hoek Oranjestraat en begint om half 3.
Het thema is : “Dank U wel” n.a.v. het verhaal van Noach. De dienst wordt geleid
door dominee Alexander Veerman en dominee Geert van Dijk.
Er wordt een collecte gehouden voor de onkosten en ook kunnen kinderen iets
meenemen voor de actie schoenendoos. Als kinderen thuis meekijken, kunnen ze
hieraan ook meedoen. Ze horen in de dienst waar ze op een later moment spullen
voor de actie schoenendoos kunnen inleveren.
Gereformeerde Kerk
Middeldiepstraat/Hoek Oranjestraat
Aanvang 14.30 uur
Voorgangers: Ds. Alexander Veerman en Ds. Geert van Dijk
Thema: “Dank U wel”
Livestream www.gkssliedrecht.nl of www.ngksliedrecht.nl

