NIEUWSBRIEF 3 SEPTEMBER 2021

Beste ouders en verzorgers,
Fijn dat velen van u afgelopen vrijdag de mogelijkheid hadden kennis te maken met
de leerkracht door alvast een kijkje te nemen in de groep van uw kind(eren). We zijn
dankbaar alle kinderen in gezondheid weer terug te zien na de vakantie.. Wij kijken
uit naar een mooi en gezellig nieuw schooljaar!
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.
Fundament
Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers eraan. Psalm 127:1
Met Hem als fundament in ons leven en werk willen we als team samen met de
leerlingen en u als ouders het schooljaar ingaan.
Jubileum
Bij de start van vorig schooljaar stuurde we u onderstaande foto’s met het bericht
over de jubileumviering. Door onzekere factoren hebben we besloten over enkele
jaren voor een 95 jarig jubileum te gaan.
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Zendingsgeld
Elke maandag staat de spaarpot in de klas, de groepen 1 t/m 4 sparen voor onze
Compassion kinderen www.compassion.nl Het doel dit jaar voor de groepen 5 t/m 8
hoort u binnenkort.

Startochtend schooljaar 2021-2022
Dit jaar zullen de VCOPS scholen i.p.v. een startdienst in de Grote Kerk op 15
september een startochtend op school houden. Deze ochtend wordt er in de
groepen het Bijbelverhaal van Ruth verteld, te vinden in de Bijbel in Ruth 1. De
leerlingen luisteren, zingen en werken een deel van de morgen over dit verhaal. Alle
leerlingen krijgen deze morgen het boekje op reis met Ruth.

Via Parro ontvangt u foto’s van deze ochtend.
Schoolgebed
Binnenkort leest u meer hierover.
Personeel
Juf Dieuwertje
Adem, liefde en leven zijn door Hem aan jou gegeven. Zaterdag 31 juli is bij juf
Dieuwertje, René, Theike en Liselot een zoon en broertje geboren. Seppe heet hij,
dankbaar en blij zijn zij! Wij feliciteren hen van harte met dit Wonder en wensen hen
Zijn zegen, liefde en nabijheid toe als gezin.
Juf Elize
In de vakantie,1 augustus was juf Elize 25 jaar werkzaam in het onderwijs, hartelijk
gefeliciteerd met dit jubileum! Een beetje aandacht hebben we hier al aan besteed
in het team.

In september zullen we als team het 25 jarig jubileum van juf Elize maar ook het bijna
42 jarig jubileum van juf Ineke vieren. Door Corona kon het eerder geplande feestje
voor haar niet doorgaan. Wij wensen Elize en Ineke nog fijne en gezonde
(school)jaren toe.

Juf Marije voelt zich gelukkig weer helemaal fit en is volledig aan het werk gegaan
na de vakantie.
Jaarkalender Parro
A.s. maandag wordt de jaarkalender 2021-2022 opengezet in Parro. Als ouder kunt u
alle studie(mid)dagen, vakanties, excursies, feesten en vieringen voor dit schooljaar
in deze kalender vinden.
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
Gisteren kreeg 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 13 september gaan de groepen 3 en 4 op schoolreis naar pretpark ‘Oud
Valkeveen’ in Naarden de groepen 5 t/m 7 gaan naar Duinrell in Wassenaar.
Dinsdag 14 t/m vrijdag 17 september gaat groep 8 op schoolkamp. Zij vertrekken die
dinsdag op de fiets naar de Moer!
Vrijdag 17 september gaan de groepen 1 en 2 op schoolreis(je)naar de speeltuin in
Nieuw Lekkerland.
Maandag ontvangen de groepen 1 t/m 7 een brief met meer informatie én een
betaalverzoek ontvangt u a.s. maandag via Parro.

MR
A.s. maandag ontvangt uw (oudste) kind een stembiljet voor de MR verkiezing zoals
u afgelopen week gelezen heeft via Parro. U kunt stemmen t/m 10 september, de
stembus staat bij de ingang naast het directiekantoor. Van harte uitgenodigd uw
stem te laten horen!
Schoolbrengweek
School op SEEF organiseert van 13 t/m 17 september opnieuw de nationale
Schoolbrengweek om ouders en kinderen te stimuleren vaker te gaan lopen of
fietsen naar school.
Gezond
Vanuit de GGD ontvangt uw kind deze- of volgende week het boekje ‘Geen
rommel in je trommel’ dit gaat over gezond eten en drinken op school.
Overige belangrijke data
7 september: infoavond voor ouders van groep 1a, 3a en 3b, en 8
15 september: startochtend in de groep
23 september: studiemiddag ll. vrij vanaf 12.30 uur
25 oktober studiedag team alle ll. zijn dan vrij

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

