NIEUWSBRIEF APRIL 2022
Beste ouders en verzorgers,
Afgelopen maand hebben de leerlingen zich op allerlei manieren ingezet voor
Oekraïne, een land dichtbij in oorlog, dat spreekt hen aan. Heerlijk te zien hoe
betrokken kinderen zijn bij anderen die verdriet hebben en ontheemd zijn en
daarop actie ondernemen. De totale opbrengst van deze acties is €7000,00 dit
bedrag hebben we overgemaakt naar het noodhulpcluster van EO Metterdaad.
Mooi hè, bedankt allemaal!
Pasen

Jezus is aan het kruis gestorven voor onze zonden zodat wij voor altijd met Hem
mogen leven. Hij is erbij ….altijd! Op fijne dagen als je blij bent maar ook als je pijn
hebt en moeite, zorgen en verdriet ervaar. Wat een zegen, een leven met Hem te
kennen!
Dit jaar werd het paasfeest in de klassen gevierd, elke groep heeft daar op een
eigen manier invulling aan gegeven lees het Parro bericht dat de leerkrachten
sturen.
Zending
https://www.compassion.nl/Compassion
Iedere maandagochtend wordt er in gr 1 t/m 4 geld ingezameld voor onze
sponsorkinderen Jefferson, Yeillin en Ana Sheisy.
Leerlingen van groep 5 t/m 8 sparen voor Embrace Burundi waar de kinderen over
gehoord hebben enkele weken geleden. www.embraceburundi.nl zie ook de
informatie in de bijlage.
Heel mooi dat de opbrengst van de verkopen op de kijkochtend al € 445,05
opgeleverd hebben voor dit mooie doel. Dit bedrag is exclusief van wat gegeven is
via de QR code.

Wonderlijk gemaakt
Elk voorjaar geven de leerkrachten de lessen wonderlijk gemaakt, een methode
sexuele voorlichting voor kinderen van groep 1 t/m 8. Elke groep heeft zijn eigen
lessen en lesbrieven. De leerkrachten brengen u via een Parro bericht van de lessen
en lesbrieven op de hoogte.
Eindtoets groep 8 en inloop groep 1 t/m 5
Komende dinsdag start groep 8 met de eindtoets, een verplichte toets voor
leerlingen van groep 8. De leerlingen zullen twee ochtenden laten zien wart ze
afgelopen jaren geleerd hebben. De schoolkeuze voor het Voortgezet Onderwijs is
bij gesprekken in november tussen leerkracht en ouders met hun kind al bepaald.
Omdat deze eindtoets gehouden wordt is er dit keer alleen inloopochtend van 8.30
uur-9.00 uur voor de groepen 1 t/m 5! De benedenverdieping dus.
Oranjefeest
Vrijdag 22 april vieren we het Oranjefeest! Deze ochtend worden de kinderen om
8.20 uur in de klas verwacht. Groep 1 t/m 3 heeft deze morgen een circuit met leuke
activiteiten in de school en op het plein. Groep 4 t/m 8 gaat naar de stoep waar zij
verschillende sport clinics zullen krijgen. Alle groepen zijn deze morgen om 12.30 uur
uit.
Ook is er deze morgen voor de groepen 1 t/m 3 en 6 t/m 8 een koningsontbijt. De
groepen 4 en 5 zullen een koningslunch krijgen. We vragen de kinderen een bord,
beker en bestek (in een plastic tas) mee te nemen.
We vinden het leuk als de kinderen deze morgen in het rood, wit, blauw en/of oranje
naar school komen.
Fietsen en Steppen
I.v.m de beperkte ruimte in de fietsenstalling vragen wij leerlingen van dichtbij hun
fiets of step thuis te laten. De ruimte aan de P.Rijsdijkstraat is voor de kinderen van de
groepen 3 t/m 5, de ruimte in de C.M. van Reesstraat is voor de groepen 6 t/m 8 in
de daarvoor bestemde rekken.

Spelen op het schoolplein !!!
Met de buren van onze school hebben we afgesproken dat het schoolplein
’s avonds én op zaterdag en zondag niet gebruikt wordt, het schoolplein is dan
verboden toegang! Zo kunnen de buren genieten van de rust én blijft het schoolplein
schoon van glas en ander vuil wat er niet hoort.
Wij vragen u en jullie je kind(eren) vasn alle leeftijden hiervan op de hoogte te
brengen én begrip hiervoor.
Sportdag groep 5 t/m 8
Woensdag 1 juni is er een sportdag voor alle leerlingen van groep 5 t/m 8. De
leerlingen van groep 1 t/m 4 hebben deze morgen vrij, hun leerkrachten helpen bij
het begeleiden van deze sportdag. Deze dag stond niet eerder vermeld in de
jaarkalender! Meer informatie over de sportdag wordt gedeeld via de leerkrachten.
Schoolgroenten en -fruit
Na 20 weken komt er komende week een eind aan de schoolgroenten en fruitperiode. We vragen u / jullie na de meivakantie op woensdag en vrijdag weer
groenten en/of fruit als tussendoortje mee te geven. (op andere dagen mag het
natuurlijk ook )
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
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 8.40 uur Wanneer? De 1e woensdag en de
3e vrijdag van de maand

Kalender
*dinsdag 19 april inloop voor de groepen 1 t/m 5 van 8.30 uur-9.00 uur
*oranjefeest schooldag voor alle groepen van 8.20 uur-12.30 uur
* 1 juni sportdag voor de groepen 5 t/m 8, de groepen 1 t/m 4 hebben deze dag vrij.
* dinsdag 7 en woensdag 8 juni ijn extra vrije dagen na het pinksterweekend
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

Lieve God,
Met Pasen denken we aan het meest glorieuze gebeurtenis,
die ooit heeft plaatsgevonden, dat Jezus uit de dood
is opgestaan, en de wereld heeft laten zien
dat iedereen die in U gelooft, eeuwig leven heeft.
Dank U, God, dat U Uw Zoon naar ons toe hebt gestuurd,
en ons zoveel liefde hebt gegeven.
Amen.

Wij wensen u en jou fijne paasdagen !
Team Oranje-Nassau

