NIEUWSBRIEF JANUARI 2022
Beste ouders en verzorgers,
We zitten alweer in de tweede schoolweek van het nieuwe jaar en we zien de
dagen alweer langer worden. Heerlijk als er dan ook nog een winterzonnetje schijnt!
Naast de lessen gaan de extra activiteiten zoals een bezoek aan de Hooizolder en
de bibliotheek ook weer van start, leerlingen van groep 8 gaan op zoek naar hun
school van keuze voor volgend schooljaar. De open dag op onze school voor het
aanmelden van nieuwe leerlingen kan nog niet doorgaan, daarover leest u verder in
de nieuwsbrief meer.
Zending
https://www.compassion.nl/Compassion
Iedere maandagochtend wordt er in gr 1 t/m 4 geld ingezameld voor onze
sponsorkinderen Jefferson uit Nicaragua, Yeillin en Ana Sheisy uit de Dominicaanse
Republiek.
Compassion is een christelijke organisatie waarbij de liefde van Jezus Christus voor
ons mensen en kinderen centraal staat. Vanuit Jezus’ naam richt ze zich op
individuele kinderen en helpt ze deze kinderen zich gezond te ontwikkelen, zodat ze
op kunnen groeien tot zelfredzame volwassenen die op hun beurt hun
gemeenschap gaan veranderen.
Vier keer per schooljaar wordt er vanuit onze school post verstuurd naar deze
kinderen. Elke keer is een andere groep aan de beurt.
Mercy Ships
https://www.mercyships.nl/over-mercy-ships/
Het afgelopen half jaar hebben we met de groepen 5 t/m 8 gespaard voor Mercy
Ships. Medische zorg voor ieder mens!
Gods liefde op een praktische manier aan de allerarmsten laten zien. Door de jaren
heen heeft Mercy Ships met een handvol schepen meer dan twee miljoen mensen
in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten.
En elke dag, met elke operatie, elk patiënt, brengen we die droom in vervulling.
In de maand december werd een verdubbelingsactie gehouden. Het geld €700,00
dat afgelopen maanden met het zendinggeld is opgehaald is verdubbeld naar
€1400,00 door sponsoren vóór Mercy Ships!
Eind februari-begin maart 2022 komt de Global Mercy, het nieuwste en grootste
ziekenhuis schip naar Rotterdam. We willen graag met de bovenbouw leerlingen
een bezoek brengen aan het schip, we zijn daarover met medewerkers van het
schip in gesprek…

Embrace Burundi www.embraceburundi.nl
Vanaf deze maand sparen de leerlingen van groep 5 t/m 8 voor Embrace
BurundiDeze stichting heeft het verlangen om de kinderen van de straat te
omarmen met de liefde van Jezus door hen heen. Ze schrijven hierover: we hopen
dat zij het leven dat voor hen ligt kunnen gaan omarmen. Dit doen we door de
kinderen een mogelijkheid te bieden om naar de basisschool (terug) te gaan,
maaltijden aan te bieden, hen medische zorg te verlenen, bijles te geven en
uiteindelijk ook vaardigheden aan te leren die een inkomen kunnen genereren.
Mevr. Else van der Leeden komt hier over vertellen aan de ll. van groep 5 t/m 8.
Personeel
Bij juf Annemarie Bakker en haar man Michel is op 17 december een dochtertje
Sarah geboren. We zijn blij met hen en feliciteren hen met dit Wonder!
Meester Jesse en zijn vrouw Geerte Marij verwachten binnen kort een kindje, we
wensen hen Gods nabijheid toe! De afwezige dagen zal hij vervangen worden door
juf Jolanda en juf Daniëlle.
Met juf Isabel gaat het steeds wat beter. We vinden het fijn dat juf Tineke en juf Elize
haar deze periode vervangen en wensen juf Isabel beterschap, kracht en herstel
toe!
Vanwege ziekte is Meester Jaap Verhulst komende weken afwezig, de
technieklessen gaan op dit moment niet door. We wensen meester Jaap
beterschap, kracht en herstel toe.
Van juf Willie Stam kregen we het verdrietige bericht door dat haar vader is
overleden. We wensen haar en haar gezin Gods troost, kracht en nabijheid toe in
deze moeilijke tijd.
Aanmelding leerlingen
Inmiddels heeft de Gemeente Sliedrecht aanmeldformulieren gestuurd naar ouders
die een kind(eren) hebben die tussen 1 oktober 2021 en 1 oktober 2022 4 jaar
worden. Omdat de open dag op dit moment niet door kan gaan vragen wij u evt.
het aanmeldformulier voor uw kind(eren) af te geven op school, in de brievenbus
van de school te posten of te mailen naar administratie@cbsoranje-nassau.nl
U ontvangt een bevestiging van aanmelding. Wanneer het weer kan nodigen we u
graag uit een kijkje te nemen in de school. Neem alvast een kijkje op de website
www.cbsoranje-nassau.nl Heeft u vragen mailen en bellen kan altijd!

Informatiegids 2021-2022
De informatiegids is te vinden op de website www.cbsoranje-nassau.nl
Studiemiddagen
Donderdagmiddag 27 januari en dinsdagmiddag 8 februari hebben wij een
studiemiddag. We denken deze middagen met elkaar verder na over
eigenaarschap, talenten en talentgesprekken. De leerlingen hoeven deze dagen
geen lunchpakket mee te nemen en zijn deze middagen vanaf 12.30 uur vrij!
Woensdag 2 februari zijn de leerlingen van groep 1 t/m 3 vrij. De leerkrachten volgen
een studiedag met diverse workshops over het jonge kind.
Vakantierooster 2022-2023
Herfstvakantie

maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022

Kerstvakantie

vrijdag 23 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023
Goede Vrijdag

vrijdag 7 april 2023

Tweede Paasdag

maandag 10 april 2023

Meivakantie

maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023

Hemelvaartsdag

donderdag 18 2023

+ extra dag

vrijdag 19 mei 2023

Tweede Pinksterdag maandag 29 mei 2023
Zomervakantie

vrijdag 7 juli t/m vrijdag 18 augustus 2023

Schoolgroenten en -fruit
Morgen, donderdag en vrijdag krijgen de leerlingen fruit aangeboden. Deze week is
gezorgd voor mandarijnen, sinaasappels en Gala appels

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 de BSO ruimte Hoe laat? Vanaf 8.45 uur Wanneer? Vrijdag 21 januari en
woensdag 2 februari
Verkeersveiligheid rondom de school!
Regelmatig worden auto’s geparkeerd half op de stoep of het zebrapad voor- en
tegenover de school. Voor leerlingen en hun ouders is er zo geen veiligheid meer om
over te steken. Wij vragen u dringend uw auto in de daarvoor bestemde vakken te
parkeren. Wilt u dit ook doorgeven aan verzorgers die uw kind(eren) brengen naar of halen van school? Alles voor de veiligheid van uw kind(eren) en onze leerlingen.
Dank voor uw medewerking!
Kinderkrant Drechtsteden.
Afgelopen vrijdag hebben alle leerlingen van groep 4 t/m 8 voor het eerst een
Kinderkrant Drechtsteden ontvangen. Dit leuke initiatief is van Stichting Jong078. De
kinderkrant is speciaal voor kinderen voor groep 4 t/m 8. In de kinderkrant vertellen
kinderen uit de Drechtsteden zelf over onderwerpen waar kinderen mee in
aanraking kunnen komen. Onderwerpen zoals sport, kunst en cultuur, beroepen,
techniek, natuur, verkeer, school en media, maar ook problemen zoals pesten of
ziekte. Kinderen in groep 4 t/m 8 ontvangen deze regionale kinderkrant maandelijks
in de klas. De kinderkrant is ook beschikbaar via openbare gelegenheden als de
bibliotheek. En de Kinderkrant Drechtsteden is ook te lezen op
https://issuu.com/kinderkrantjong078.
Suggesties voor de redactie
De redactie van Jong Drechtsteden is voor artikelen continu op zoek naar kinderen
tussen de 7 en 12 jaar. Op social media staan regelmatig oproepen. Kijk eens
opFacebook en Instagram. Misschien staat er een passend onderwerp bij. En heeft
uw zoon/dochter een idee voor een artikel?
Mail dan naar kinderkrantdrechtsteden@gmail.com

Advies rondom Corona
Wij vragen u het advies rondom verkoudheidsklachten na te gaan en zo nodig uw
kind(eren) thuis te houden. Voor leerlingen van groep 6 t/m 8 zijn er zelftests
beschikbaar. Vraag er evt. naar bij de leerkracht.
Schoolmaatschappelijk werk

Mijn naam is Isalotte van den Heuvel. Ik werk
als schoolmaatschappelijk werker binnen het Sociaal Team Sliedrecht
en ben onder andere verbonden aan de Oranje Nassau school.
De schoolmaatschappelijk werker is onderdeel van de basisondersteuning op
school. De schoolmaatschappelijk werkers geven advies en ondersteuning aan
leerlingen, ouders en school. Haar hulp is vertrouwelijk. Hulp kan in de vorm van een
eenmalig contact of een kortdurend traject waarbij er meerdere gesprekken met u
en/of u kind gevoerd worden. U moet ten alle tijden toestemming geven alvorens
een schoolmaatschappelijk werker met u kind mag praten.
Hoe ziet een begeleiding door een schoolmaatschappelijk werker eruit?
De schoolmaatschappelijk werker verzorgt kortdurende begeleiding aan kinderen
en/of ouders. Tijdens dit traject zijn er op regelmatige basis gesprekken. De
hulpvraag van het kind of de ouders vormt de basis van de gesprekken. Voor
kinderen kan er gedacht worden aan begeleiding bij slaapproblemen,
echtscheiding, rouw, weerbaarheid en zelfvertrouwen en lichte gedragsproblemen.
Indien ouders opvoedingsvragen hebben is er aandacht voor de vaardigheden die
ervoor kunnen zorgen dat ouders ondersteuning kunnen geven aan hun kind bij een
lastige situatie. Ook wanneer er gekozen wordt voor een traject voor het kind,
verwacht de schoolmaatschappelijk werker betrokkenheid en inzet van de ouders
tijdens het traject. Zij zijn de belangrijkste schakel in het ondersteunen van de
verandering die hun kind probeert te bereiken.

Als blijkt dat de kortdurende begeleiding niet voldoende is, dan zal de
schoolmaatschappelijk werker dit bespreken. Na het verkrijgen van hun
toestemming, verwijst en begeleid de schoolmaatschappelijk werker naar
gespecialiseerde hulpverlening.
Hoe kunt u mij bereiken?
Ik ben op de dinsdagmiddag in de oneven week van 13.45 tot 14.30 uur aanwezig
op de Oranje Nassauschool, op de eerste verdieping van het schoolhuis. U kunt op
dat moment vrij inlopen om al u vragen te stellen. Mocht u niet kunnen op dat
moment dan kunt u contact met mij zoeken via mail, app of telefonisch.
Isalotte van den Heuvel
Schoolmaatschappelijk werker
Werkdagen dinsdag, donderdag en vrijdag
@ i.vandenheuvel@sociaalteamsliedrecht.nl
M 06 – 899 90 873

