NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2019
Beste ouders en verzorgers,
De maand oktober stond in het teken van lezen en de Kinderboekenweek met het
thema “op reis”. De sfeer van reizen op allerlei manieren heeft u kunnen proeven
tijdens de kijkavond van woensdag 9 november! Ook het lezen kreeg deze maand
extra aandacht, zo was er de voorleeswedstrijd voor de leerlingen van groep 3 t/m
8, de kinderboeken markt waar veel kinderen en hun ouders voor een leuke prijs
mooie, leuke en leerzame boeken konden kopen en natuurlijk voor de groepen 5
t/m 8 kwam de bekende kinderboekenschrijver “Hans Mijnders” vertellen over het
schrijven van (zijn) boeken. Lezen is geweldig, het verrijkt de kennis en de
woordenschat, stimuleert de fantasie, verhoogt de concentratie en bevordert
leerprestaties. Het is belangrijk dat kinderen dagelijks(veel)lezen.
Benieuwd naar meer nieuws? U leest het allemaal in de nieuwsbrief!
Lied van de maand Ik zal er zijn
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
Opwekking 770 Sela https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg

Dit lied kan troost geven in moeilijke tijden. Misschien moeilijk voor kinderen, maar
wel een lied dat voor veel mensen veel betekenis heeft. Mooi om het met de
kinderen over de naam van God te hebben:
YHWH - “Uw naam is: Ik ben en ik zal er zijn”
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. 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 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!
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
Dankdag 6 november
In de kerken wordt deze middag een speciale kinderdienst georganiseerd en ook in
de klas wordt hier aandacht aan besteed. Een overzicht met diensten vindt u
onderaan deze nieuwsbrief.

Personeel
- Juf Jolijne is 3 weken geleden geholpen aan haar schouder, de operatie is goed
verlopen en de hechtingen zijn er inmiddels uit, ze is begonnen met fysiotherapie..
Komende 3 weken mag zij haar arm nog niet gebruiken. Meester Gerard Slingerland
vervangt haar op donderdag voor groep 8
-Juf Klazien moet morgen, dinsdag 5 november, opnieuw geholpen worden aan
plekjes in haar gezicht, zij heeft een pittige jaar!
– Juf Marleen is komende weken afwezig, juf Marije Bot vervangt haar op
donderdag en vrijdag.
We bidden deze leerkrachten kracht en herstel toe
Psalm 91:4
"Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn
trouw is een veilig schild."
Intern begeleider
Naast diverse collega’s die uren buiten de groep hebben voor het begeleiden van
leerlingen met lees- en rekenhulp, arrangementen, lessen geven aan MHB kinderen
en SOVA begeleiding zijn er nog zorg taken die ingevuld moeten worden. Op dit
moment worden deze taken ingevuld door mevr. van den Herik, we zijn aan het
kijken wat er nog aan IB hulp nodig is en op welke manier we dit gaan invullen. Heeft
u vragen of zorgen over de (leer)ontwikkeling van uw kind dan kunt u die stellen
aan de leerkracht of aan mevr. Carin van den Herik
directie@cbsoranje-nassau.nl
Informatie uur groep 1/2a en 1d
Maandag 25 november is er een informatie uur voor ouders van onze nieuwe
leerlingen in groep 1/2a en instroomgroep 1d. Op de brief die u heeft ontvangen
leest u meer hierover.
Schoolgroente/fruit
Vanaf volgende week is er weer gratis school groente en/of fruit voor alle leerlingen
in de groep, 20 weken lang krijgen de kinderen elke dinsdag, woensdag en
donderdag een stuk groen of fruit. Via de Parro vertellen we u welke soorten er
geleverd worden.

Terugblik studiedagen
Dinsdag 8 oktober was er de dag over talentgericht werken.
Talent is te zijn wie je bent!
Van praten over je talent word je blij, het geeft je veerkracht, je deelt iets positiefs,
dit kan verhelderend zijn voor de leerling zelf maar juist ook voor de leerkracht. Els
Pronk van de “Blij met mij academie”, heeft ons geleerd hoe je talentgesprekken
kan voeren!

Woensdag 30 oktober was de VCOPS ’s got talent dag, een inspiratiedag voor alle
leerkrachten van de Papendrechtse en Sliedrechtse VCOPS scholen. Gastspreker
was Mark Mieras, natuurkundige en wetenschapsjournalist, gespecialiseerd in
hersenonderzoek. Hij heeft ons geleerd hoe leren en ontwikkelen werkt in het brein
van kinderen. Enkele belangrijke onderbouwde uitspraken van hem waren:
- Plezier is het kompas voor ontwikkeling , muziek en bewegen zijn daarbij heel
belangrijk.
– Als je nieuwsgierig bent kan je dingen beter onthouden, wek verrassing en
verwachting bij kinderen.
- De kunst om fouten te maken is een voorwaarde om levenslang te blijven leren!
- Daar waar we het kind niet in de actieve rol zetten, zetten we het geheugen uit.
Daarna konden workshops gevolgd worden die geleid werden door eigen
leerkrachten van de scholen die een vervolgstudie hebben gevolgd. Workshops
over beeldenken, breindidaktiek, het TASC model, kennismaken met Micro:bit en
Scratch, muziek, rekenen, mediërend leren, positieve feedback en het wonderlijk
brein. Daarnaast was er tijd voor ontmoeting, een mooie leerzame dag!

Nationaal schoolontbijt
Vrijdag 8 november doen we als school mee aan het nationaal schoolontbijt.
Ontbijten is belangrijk. De eerste maaltijd van de dag is niet zomaar bedacht. Ons
lichaam heeft het 's nachts zonder eten moeten doen. Om goed te kunnen
functioneren en presteren hebben we na het opstaan weer voedsel nodig.
Een ontbijt zorgt ervoor dat we ons goed kunnen concentreren op het werk of op
school. Ook zet een goed ontbijt de darmen aan het werk. Wie ontbijt, krijgt veel
gemakkelijker alle voedingsstoffen binnen die dagelijks nodig zijn.
Wilt u voor deze dag uw kind(eren)een bord, beker en bestek meegeven? In de
bijlage vindt u een flyer met meer informatie!
Schoolmaatschappelijk werk
Elke dinsdagmorgen is onze schoolmaatschappelijk werkster mevr. Isalotte van den
Heuvel van 8.30 uur- 9.30 uur in het schoolhuis, Merwestraat 18 aanwezig. Heeft u
een vraag over de opvoeding van uw kind of maakt u zich zorgen om eet of slaap
gedrag, loop gerust binnen of mail of bel met haar.
ivandenheuvel@sociaalteamsliedrecht.nl of bel/app 06-89990873.
Parkeren rondom de school
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.
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

Dankdag info

Hervormde Gemeente wijk 1 en 2 (Grote Kerk)
Kerkbuurt 131 - Sliedrecht
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: Ds. J.W. Sparreboom
Thema: “Goed bericht”
Hervormde Gemeente wijk 3 en 4 (Maranathakerk)
Lijsterweg 2 - Sliedrecht
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: Ds. L.W. den Boer
Thema: “Goed Bericht”
Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk
Middeldiepstraat/Hoek Oranjestraat
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: Ds. A.J. Holsappel
Thema: “Kamperen met God”
Kinderkoor De Parels uit Nieuw Lekkerland o.l.v. Hannie de Keijzer zal in deze dienst
optreden.

