NIEUWSBRIEF 8 oktober 2021

Beste ouders en verzorgers,
De herfst is begonnen en dat is duidelijk te zien én te voelen. In de afgelopen weken
zijn er naast het les geven- en krijgen ook andere activiteiten geweest.
Het was prima weer in de 3e week van september. De schoolreizen naar de
speeltuin in Nieuw Lekkerland, Speelpark Oud Valkeveen en Duinrell waren een
feest. Ook het schoolkamp van groep 8 is onvergetelijk, het waren geweldig mooie
en fijne dagen met elkaar. We zijn dankbaar dat alle activiteiten zo gezellig waren
en we gezond en veilig op school aan mochten komen.
Afgelopen woensdag was de start van de Kinderboekenweek ‘worden wat je wil’.
We starten de morgen met de Kinderboekenmarkt waarin kinderboeken verkocht
werden door- en voor leerlingen. De totale opbrengst van deze boekenmarkt is
€ 762,90 een mooi bedrag. Vandaag krijgen de leerlingen het geld mee naar huis
van de boeken die verkocht zijn. Met heel veel dank aan de ouderraad die deze
activiteit georganiseerd heeft en verzorgd!!
Woensdag 13 oktober mogen alle leerlingen een boek uitzoeken op school,
geleverd door boekhandel de Vos, deze boeken mogen thuis (voor)gelezen
worden. De leerkracht geeft aan wanneer het boek terug mag naar school en op
welke manier de leerlingen iets over het boek mogen delen met de groep. Daarna
komt het boek in de klassenbibliotheek, en heeft de hele groep leesplezier van de
nieuwe boeken.
Maandag hebben de groepen 4b, 6 en 8 hun klasgenootjes Yoa, Mirre en Maninne
uitgezwaaid en een zegen lied toegezongen. Zij verhuizen voor enkele jaren naar de
Filipijnen. Inmiddels hebben we gehoord dat ze na een lange vlucht goed
aangekomen zijn. We bidden dit gezin Gods nabijheid en zegen in het werk wat
daar wacht.

Startochtend
Woensdag 15 september was de Startochtend voor het christelijk onderwijs in
Sliedrecht, dit keer georganiseerd in de eigen groep. U heeft vast meegekregen wat
er verteld, uitgespeeld en gemaakt is n.a.v. het Bijbelverhaal en Bijbelboek Ruth. De
hele week konden de leerlingen geld voor het project van Compassion meenemen.
De extra opbrengst voor de sponsorkinderen is €117,25. Dank voor jullie bijdragen!
Schoolgebed
Vrijdag 15 oktober om 8.30 uur is er schoolgebed in het technieklokaal, van harte
welkom!
Schoolgroenten en -fruit
We zijn opnieuw ingeloot voor het Europees schoolfruitproject. Vanaf half november
tot de meivakantie krijgen alle kinderen 3x per week een portie groenten en fruit op
school.
Klus (groot)ouder
Met regelmaat zijn er op school kleine klusjes te doen. We zijn op zoek naar een
ouder of grootouder die af- en toe tijd heeft deze klusjes te klaren
Heeft u
interesse of kent u iemand die dit leuk vindt loop binnen bij Carin van den Herik,
directeur of mail naar directie@cbsoranje-nassau.nl.
Inloopochtend 13 oktober
Een aantal keer per jaar is er de inloopochtend, op deze morgen bent u van 8.30
uur- 9.00 uur welkom het werk van uw kind(eren) te bekijken. In de Parro kalender
vindt u de overige data voor dit jaar.
Vrijwillige ouderbijdrage
Na de herfstvakantie ontvangt u een betaalverzoek voor de vrijwillige
ouderbijdrage, deze bijdrage is € 16,00 per kind. Met dit geld verzorgt de ouderraad
o.a. het Sinterklaas- en Kerstfeest, de Paasviering, het Oranjefeest en het afscheid
van groep 8. Zo zorgen we met elkaar dat deze feesten op een mooie en leuke
manier gevierd kunnen worden. Dank voor uw bijdrage.
Oudertevredenheid peiling
Na de herfstvakantie wordt de oudertevredenheidpeiling uitgezet. U ontvangt dan
een mail met link om deze peiling in te vullen. Meer informatie volgt binnenkort.
Studiedag 25 oktober
Maandag 25 oktober heeft het team een studiedag, alle leerlingen zijn deze dag vrij!

