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Pinksteren
God, U hebt ons
door de Heilige Geest te sturen,
geleerd hoe we moeten leven.
Geef dat we door Uw Geest,
mogen doen wat goed is, en dat we altijd
dankbaar mogen zijn met Uw Heilige Geest.
God, waar U de Heilige Geest hebt gezonden naar de mensen
wordt de wereld nieuw.
Wij bidden U,
kom in ons hart
Zodat we zuinig zijn op de mooie dingen die U hebt geschapen.
en dat we andere mensen kunnen liefhebben.
Laat ons steeds opnieuw luisteren naar Uw Geest.
Geest van God,
hoop voor de mensen die verdrietig zijn,
maker van hemel en aarde,
troost voor de zieken,
vreugde voor de mensen
kracht voor de zwakken,
licht voor de toekomst.
Kom in ons hart,
en maak ons nieuw.
Om Jezus' wil Amen.
Beste ouders en verzorgers,
Vorige week donderdag en vrijdag waren de kinderen vrij. We hebben Hemelvaart
gevierd. Met Hemelvaart denken we eraan dat de Here Jezus, 40 dagen na het
Paasfeest, naar zijn Vader in de hemel is teruggegaan. In het Bijbelboek
Handelingen 1 staat dat Hij ,terwijl Hij met zijn leerlingen op de Olijfberg stond zij
zagen dat Hij werd opgenomen in de hemel. Tot een wolk Hem aan het gezicht
onttrok. Komende dagen vieren we het Pinksterfeest. Nadat de Heer Jezus naar de
hemel is gegaan heeft Hij de discipelen en ons niet alleen gelaten. Hij heeft een
Trooster gestuurd, de Heilige Geest.

Afgelopen weken hebben de leerlingen kunnen genieten van buitenschoolse
leerzame activiteiten bijv. de Hooizolder. Kleuters werkten over de bouwplaats,
echte bouwvakkers zijn op school geweest, de kinderen mochten het vak
beoefenen en zijn op de bouwplaats wezen kijken. Groep 2/3 heeft over het vervoer
gewerkt en een ritje met de trein gemaakt. Groep 6 en 7 hebben een
stadswandeling in Dordrecht gemaakt en de groepen 7 en 8 zijn naar het
Rijksmuseum geweest. Leuk en leerzaam!

Gesprekken met leerkrachten
Misschien heeft u voor het eind van het schooljaar nog behoefte aan een gesprek
met de leerkracht over de voortgang van uw kind(eren). Dat kan, stuur een Parro of
mail de leerkracht om een afspraak te maken.
Sportdag
Afgelopen woensdag was de sportdag voor leerlingen van groep 5 t/m 8 een kleine
sfeerimpressie is hieronder te zien.

Led attentiepalen zebrapad
Het blijft uitkijken met oversteken in de Merwestraat. Na overleg met de wethouder
en de beleidsadviseur verkeer en vervoer zullen er daarom bij het zebrapad Led
attentiepalen en drukknop paaltjes geplaatst worden. Deze LED-attentieborden
worden geactiveerd zodra op een drukknop gedrukt wordt. De verwachting is dat
het oversteken veiliger wordt.
Schoolplein, zonnebrand en watertap
Wat genieten de kinderen tijdens de pauzes, heerlijk weer en lekker met elkaar
buitenspelen. Als advies geven wij aan uw kind(eren) in te smeren voor ze
naarschool gaan en evt. zonnebrand mee te geven zodat uw kind zich ook
(tussen)de midda g zelf kan insmeren.

Watertap
Op het schoolplein hebben wij sinds vorig jaar een watertap. Geef uw kinderen een
bidon of beker mee en ze kunnen deze zomer zelf watertappen voor de dorst tijdens
de pauzes op het schoolplein.
Struikelstenen
Een struikelsteen is een betonnen steentje dat aan de bovenkant is bedekt met een
dun messing plaatje. Het is een herinnering aan Joodse en andere medeburgers die
vanuit Sliedrecht door de Nazi’s in de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd en zijn
omgekomen.
In dit plaatje zijn de gegevens geprint van het slachtoffer zoals naam, geboortejaar,
datum van wegvoering, datum van overlijden, de naam van het kamp waar het
slachtoffer overleden is of de plaats waar het slachtoffer gefusilleerd is.
De stenen liggen vlak in de straat, gelijk met de andere bestrating, maar zullen
opvallen door hun kleur en de lichtweerkaatsing. De aandacht van de
voorbijganger zal er door getrokken worden en deze zal uitgenodigd worden om stil
te staan en de informatie op de struikelsteen te lezen.
De voorbijganger moet door de knieën en het hoofd buigen. Hij buigt op deze
manier als het ware voor het slachtoffer. Het struikelen is dus niet letterlijk struikelen,
het struikelen is hier symbolisch bedoeld.
Jaarlijks maakt groep 8 de struikelstenen in de Hugo de Grootstraat, op de singel en
in de Oosterstaat schoon zodat deze stenen zichtbaar blijven en de herinnering aan
deze slachtoffers levend blijft.

Schoonmaakavond
Na een schooljaar is het fijn en nodig dat alle lokalen en materialen een goede
schoonmaakbeurt krijgen. We nodigen u en jullie daarom van harte uit
dinsdagavond 28 juni vanaf 18.30 uur mee te helpen met de schoolschoonmaak. Zet
de datum alvast in de agenda. Van harte welkom!

Sport allerlei
Afgelopen weken zijn er veel schoolsport wedstrijden geweest, onze sportouder Lilian
de Vries weet er alles van! Zij verzorgt de informatie naar u en jullie als ouders. Het
waren leuke wedstrijden ook werden er prijzen gewonnen. Lilian zal aan het eind van
dit schooljaar een verslag met u en jullie delen van alle sportactiviteiten.
In de bijlage van dit Parro bericht vindt u en jullie nog een uitnodiging van een
volleybal clinic binnenkort
Agenda juni/juli
Dinsdag 7 en woensdag 8 juni
Dinsdag 14 juni
Donderdag 16 juni
Dinsdag 21 juni
Dinsdag 28 juni
Donderdag 30 juni
Vrijdag 1 juli
Donderdag 7 juli

alle kinderen vrij
inloopkwartier voor alle groepen van 8.30 - 9.00 uur
studiemiddag team alle leerlingen vanaf 12.30 uur vrij
MR vergadering
schoonmaakavond alle ouders welkom!
rapport/plakboek en formatie 2022-2023 mee
meesters en juffen verjaardagen dag
laatste schooldag

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

