NIEUWSBRIEF – oktober 2019
Beste ouders en verzorgers,
De maand september is bijna voorbij, de eerste weken van het nieuwe schooljaar
vulden zich met het wennen aan elkaar, leerlingen aan de leerkracht(en) en
andersom. De schoolreis en het schoolkamp hebben er zeker aan meegewerkt de
groepsvorming goed neer te zetten en elkaar beter te leren kennen. Ook u als ouder
heeft door het startgesprek met de leerkracht(en)kennis kunnen maken. In de met
startdienst die werd gehouden met alle VCOPS scholen van Sliedrecht mochten we
ervaren hoe mooi het is de kracht van het geloof en vertrouwen op God te delen
door het verhaal en met elkaar te zingen tot eer van Hem.
David was maar klein en Goliath was groot.
Davids was maar klein
Goliath was groot
David was maar klein
En Goliath was groot
Ontzettend groot
David was niet bang
Samen met zijn God
David was niet bang
Samen met zijn God
De sterke God
David nam een steen
Goliath viel om
David nam een steen
En Goliath viel om
Rommeldebom

www.youtube.com/watch?v=PhnNjOxRpC4
Zending
Maandagochtend staat de spaarpot in de klas want: we sparen voor de
sponsorkinderen van Compassion: Sheisy, Yeilin en Jefferson.
Mercy ships
We gaan dit schooljaar het zendingsgeld voor de groep 5-8 bestemmen voor Mercy
Ships. Een schip bemand met vrijwilligers die de armste landen van de wereld
aandoen om medische zorg te bieden. Dit schip is niet afhankelijk van externe

factoren in een land en er is altijd schoon drinkwater en er zijn goede sanitaire
voorzieningen. Door ons zendingsgeld te bestemmen voor dit doel kunnen er wel
veel kinderen wereldwijd geholpen worden. Spaart u weer mee? Elke
maandagmorgen wordt de bijdrage in de klas opgehaald.
Schoolgebed
“ Het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet”
In dat geloof komen wij als ouders iedere eerste woensdagochtend van de maand
samen om biddend om de school, leerkrachten, leerlingen en ouders heen te staan.
We beginnen om 8.45 uur in het technieklokaal. Samen bidden, samen zingen,
samen zoeken naar het plan van onze Heer. Laat je niet weerhouden om hier
naartoe te komen wanneer je het bijvoorbeeld spannend vindt om (hardop)te
bidden. Bid gewoon in je hart mee. Elke persoon die er is, is waardevol!
Het schoolgebed voor dit jaar staat gepland op de volgende data:
2019 2 oktober, 6 november, 4 december
2020 8 januari, 12 februari, 4 maart, 1 april, 13 mei, 3 juni ,1 juli
Heb je een luisterend oor en/of gebed nodig, spreek ons gerust aan! Samen met de
andere ouders willen we er zijn voor een ieder die dat nodig heeft!
Graag tot ziens!
Lieve groet, namens alle gebedsouders,
Judith den Hartog(moeder van Mats groep 4/5 en Isalin groep 2b) en Ronella
Aantjes(moeder van jelte groep 5 en Ninthe groep 2b
Intern begeleider
Heeft u vragen voor de intern begeleider dan kunt u die stellen aan de leerkracht of
aan mevr. Carin van den Herik directie@cbsoranje-nassau.nl
Inloopochtend
Maandag 30 september is er inloopochtend in de groepen 1 t/m 8, vanaf 8.25 uur
tot 8.55 uur bent u welkom het werk van uw kind(eren) te bekijken.
Schoolmaatschappelijk werk
A.s. dinsdagmorgen is onze schoolmaatschappelijk werkster mevr. Isalotte van den
Heuvel niet aanwezig. Heeft u een vraag over de opvoeding van uw kind of maakt
u zich zorgen om eet of slaap gedrag mail of bel gerust met haar.
ivandenheuvel@sociaalteamsliedrecht.nl of bel/app 06-89990873. De andere
dinsdagen is zij weer aanwezig van 8.30 uur-9.30 uur in het schoolhuis,Merwestraat 18

Campagne oversteekhelden 3
Oversteekpunten zoals zebrapaden op 50 km/h wegen zijn vaak relatief anonieme,
onpersoonlijke plekken. Dit heeft als gevolg dat weggebruikers zich op de
automatische piloot door een verkeerssituatie navigeren. Gebeurt er iets
onvoorspelbaars, dan heeft men niet altijd voldoende tijd om te reageren en is de
kans op een ongeval groot.
De campagne oversteekhelden vraagt aandacht voor de thematiek door juist op
deze plekken in de openbare ruimte een persoonlijk beeld te creëren. We zetten
lokale scholieren centraal in de aanpak en zoeken contact met burgers, bedrijven
en andere lokale belanghebbenden rondom individuele oversteekpunten.
Donderdag 3 oktober zal onze oversteekheld Lois groep 7/8 met de andere
leerlingen van haar groep meedoen aan de actie oversteekhelden.
Het programma : om 12:15 uur loopt de eerste groep ll. onder begeleiding van
docent en promotiemedewerkers naar het oversteekpunt aan de Merwestraat.
De politie gebruikt de parkeerhavens op locatie om automobilisten staande te
houden. Bijvoorbeeld de parkeerhavens naast het oversteekpunt aan de
Merwestraat. Agenten kiezen ter plaatsen een geschikte standplaats.
Bij de start van de actie krijgen alle leerlingen van groep 7/8 een oversteekheldenpaspoort, waarop ze hun naam kunnen schrijven. Vanaf dit moment zijn ze echte
oversteekhelden. We delen de klas op in twee helften, iedere helft van de leerlingen
is 45 minuten aanwezig bij de actie. Ter plekke gaan leerlingen in drietallen met een
agent en begeleider aan de slag. Begeleider is een promotiemedewerker (er is een
team van 3 promotiemedewerkers aanwezig bij de actie). De aanwezige agenten
houden automobilisten staande. Ieder groepje leerlingen spreek een automobilist
aan. De promotiemedewerker opent het gesprek, waarna de leerlingen het gesprek
kunnen overnemen. Inhoudelijk vertellen we de automobilisten wat een risicovol
verkeerspunt is waar alle verkeersdeelnemers goed moeten opletten. We geven
automobilisten een flyer en een sticker.
Parkeren rondom de school
Zoals u ziet aan de actie oversteekhelden waaraan we als school meedoen, vinden
we verkeersveiligheid belangrijk. Voor de veiligheid van uw (klein)kinderen vragen wij
u de auto te parkeren in de daarvoor bestemde vakken, niet voor- of op het
zebrapad!

Fietsen stallen
Wij attenderen de leerlingen erop dat de fietsen geplaatst moeten worden in de
daarvoor bestemde rekken en zien erop toe dat dit ook gebeurt. Mensen uit de C.M.
van Rees straat ervaren last van de fietsen die buiten de muur van de fietsenstalling
geplaatst worden.
Europees Schoolfruit- en groenteprogramma 2019-2020
Yehhhh! We zijn weer ingeloot mee te doen aan het Europees schoolfruit en groente
programma. Dit betekent dat we vanaf de week van 12 november t/m de week
van 15 april gratis groenten en fruit ontvangen voor alle leerlingen.
Kinderboekenweek
Komende week gaat de Kinderboekenweek van start met het thema “op reis”.
Inmiddels heeft u kind informatie ontvangen over de boekenmarkt die plaats vindt
op 9 oktober, ook nog te vinden in de bijlage. De verkoop van boeken vindt plaats
o.l.v.de ouderraad.
Tijden dat de groep van uw kind aan de beurt is vindt hieronder:
09:45-10:30 uur groep 3 en 4 en 4/5
10:30-11:00 uur groep 7 en 8
11:00-11:30 uur groep 5 en 6
11:30-12:15 uur groep 1 en 2
Donderdag 10 oktober staat de voorleeswedstrijd gepland voor leerlingen van de
groepen 3 t/m 8.
Donderdag 17 oktober komt schrijver Hans Mijnders op bezoek in de
groepen 6 t/m 8
Studiedag
Dinsdag 8 oktober hebben alle leerlingen vrij i.v.m. de studiedag voor de
leerkrachten “talent gericht werken”.
Gegevens wijzigen
Bent u verhuist, heeft u een nieuw telefoon nummer of bericht voor aanpassing in de
administratie, mail dit dan naar adm@cbsoranje-nassau.nl

Living Statues and Art Festival
A.s. zaterdag is het Living Statues and Art Festival op de Kerkbuurt in Sliedrecht.Een
festival met veel kramen, kunst, crea en levende standbeelden. In de link een
nieuwsartikel met meer informatie:
https://sliedrecht24.nl/kunst-cultuur-en-creativiteit-verwacht-tijdens-living-statuesand-art-festival/
Tijdens dit festival mogen een aantal leerlingen uit de groepen 6 en 7 van de
Sliedrechtse scholen hun schilderkunsten laten zien op een schildersezel. Ze
schilderen om een prijs voor school te winnen (500 euro!) en een kleine prijs voor
zichzelf (50 of 25 euro).
Onze school wordt vertegenwoordigd door: Julia Roodnat, Elijah Gort en Sally Dokter.
De kinderen beginnen rond 10.00uur met schilderen en om 15.00uur is de
prijsuitreiking.
Mocht u/jij in de gelegenheid zijn om even een kijkje te komen nemen, is dat
natuurlijk erg leuk voor ‘onze winnaars’!

