NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2022
Beste ouders en verzorgers,
Nu de voorjaarsvakantie inzicht komt is het ook de tijd dat we u bijpraten over de
ontwikkeling van uw kind(eren).
Terugblik studiemiddag
Tijdens de studiemiddag hebben we nagedacht over het laten groeien van
veerkracht, talent en zelfvertrouwen bij kinderen. Thema’s waren: 'Kijken achter het
gedrag', 'Talent', 'Groeidenken' en 'Helpende taal'. Het was goed om met elkaar na
te denken en uit te werken op welke manier wij als leerkrachten het welbevinden
van kinderen kunnen bevorderen.
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.
Vanaf deze maand sparen de leerlingen van groep 5 t/m 8 voor Embrace Burundi
www.embraceburundi.nl
Personeel
Mooi te kunnen vertellen dat meester Jaap Verhulst weer is gestart met de
technieklessen.
Soms is het een uitdaging voor de afwezige leerkrachten vervanging te vinden maar
door medewerking en meedenken van het team lukt dit bijna altijd!
Plakboeken, rapporten en 10- minuten gesprekken
Vrijdag 18 februari krijgen de kleuters hun plakboek mee naar huis en de leerlingen
van groep 3 t/m 8 hun rapport. In de week van 22 februari vinden de 10- miniuten
gesprekken plaats. De leerkrachten laten u via Parro weten hoe u daarvoor in kunt
schrijven.
Projectweek
In de week van 21 t/m 25 maart werken we met alle groepen aan een project.
Vrijdagmorgen 25 maart is de afsluiting van het project. Meer over het thema en
deze kijkochtend hoort u nog.
Studiemiddagen (altijd te vinden in de Parro kalender)
*Groep 8 heeft dinsdag 8 maart vrij
*Groep1t/m 8 heeft dinsdagmiddag 29 maart vrij i.v.m. een studiemiddag van de
leerkrachten.

Schoolgroenten en -fruit
Op woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de leerlingen school groente en -fruit.
Komende week krijgen de leerlingen een peer, wortels en een appel.
WASKO kinderopvang
Wanneer u als ouders behoefte heeft aan opvang voor uw kind(eren) op woensdag
en/of vrijdagochtend voor schooltijd(VSO)wilt u dit dan aangeven bij Lisette Kok
l.kok@wasko.nl
Aanmelding leerlingen
De Gemeente Sliedrecht heeft aanmeldformulieren gestuurd naar ouders die een
kind hebben wat tussen 1 oktober 2021 en 1 oktober 2022 4 jaar wordt. Omdat de
open dag op dit moment niet door kon 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
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 18 februari

Schoolmaatschappelijk werk

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 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

