NIEUWSBRIEF DECEMBER 2019
Beste ouders en verzorgers,
Door heel de school is er de afgelopen weken dagelijks gezonde spanning te
voelen, vooral bij in groepen 1 t/m 4, niet vreemd natuurlijk als je aan het spelen en
werken bent en hoort en zingt over sinterklaas………..a.s. donderdag zullen we sint
en zijn pieten ontvangen op het schoolplein, zie de plattegrond en info in de bijlage
bij deze nieuwsbrief.
In de Bijbelverhalen wordt verteld over de aankondiging van de geboorte van de
Here Jezus. Met alle ouders en kinderen willen we deze geboorte vieren op
woensdagavond 18 december in de Gereformeerde Kerk, een uitnodiging volgt!
Lied van de maand Wij zijn op weg naar Bethlehem
Wij zijn op weg naar Bethlehem
Wij volgen de ster, die leidt ons naar Hem
Met mirre en wierook en geschenken van goud
zijn onze zadeltassen tot de rand toe volgestouwd
Een kind is geboren (Halleluja,Halleluja)
in Bethlehem (Halleluja,Halleluja)
Hij wordt de nieuwe Koning
Alle eer aan Hem!
Wij zijn op weg naar Bethlehem
Wij volgen de ster, die leidt ons naar Hem
Waar moeten wij heengaan? linksaf of rechtsdoor
Kijk in het verre oosten gaat de ster ons voor
Waar moeten wij heengaan? linksaf of rechtsdoor
Kijk in het verre oosten gaat de ster ons voor
Een kind is geboren (Halleluja,halleluja)
in Bethlehem (Halleluja,Halleluja)
Hij wordt de nieuwe Koning
Alle eer aan Hem!
Hij wordt de nieuwe Koning
Alle eer aan Hem!
Hij wordt de nieuwe Koning
Alle eer aan Hem
https://www.youtube.com/watch?v=3VEl1k3YrA4

Zending
Maandagochtend staat in groep 1 t/m 4 de spaarpot in de klas want:
we sparen voor de sponsorkinderen van Compassion: Sheisy, Yeilin en Jefferson.
Lara en Scott uit groep 4 en 5 hebben cupcakes gebakken en voor dit goede doel
verkocht, de opbrengst € 4,20 zit inmiddels in de zendingspot, hartelijk dank!
Mercy ships
Woensdag 20 november hebben de leerlingen van groep 5 t/m 8 een presentatie
gehad van ons zendingsdoel Mercy Ships. Wat een prachtig werk doet deze
organisatie. In de arme delen van Afrika voeren zij dagelijks operaties uit en geven
medische voorlichting. En evangelie in woord en daad! Wij hopen zo ons steentje bij
te dragen aan medische zorg die levensveranderend is voor mensen in Afrika. Zie
https://www.mercyships.nl.
Leerlingen uit groep 8 zijn zijn enthousiast aan de slag gegaan met spontane acties
om geld in te zamelen. Het totale bedrag wat opgehaald wordt door hen krijgt u
van ons nog te horen😊

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 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
Intern begeleider
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
Schoolgroente/fruit
Deze week is er weer gratis school groente en/of fruit voor alle leerlingen in de
groep. Dit keer is er meloen, kaki fruit en peer!
Open Dag aanmelden nieuwe leerlingen
Woensdag 29 januari 2020 is er de jaarlijkse “open dag “ voor basisscholen. Ouders
van kinderen die tussen de periode van 1 oktober 2020 en 1 oktober 2021 4 jaar
worden krijgen in de maand december een uitnodiging en aanmeldformulier vanuit
de Gemeente Sliedrecht om hun kind op school aan te melden.
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 administratie@cbsoranje-nassau.nl

Activiteiten vanuit SOJS (Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht)
Dinsdag 3 december 2019: Pietengym
Op dinsdag 3 december wordt voor de jongere kinderen (groep 3 en 4) een echte
Pietengym georganiseerd in gymzaal 't Crayenest. Leer hoe het is om te klimmen
over daken en op verschillende manieren pakjes in de schoorstenen te bezorgen.
Geheel gratis, maar geef je op via; michael@sojs.nl want vol=vol. De activiteit is van
16:00 - 17:00uur.
Vanaf woensdag 4 december: Binnenste Buiten
We gaan activiteiten van buiten naar binnen halen. Kom van de bank af en lekker
sporten in sporthal de Lockhorst. Voor kinderen uit groep 5 t/m 8 organiseren we
vanaf woensdag 4 december, 10 weken lang uitdagende sportmiddagen. Het is
een vrije sportinloop, dus kom tussen 13:30 en 15:00uur jezelf lekker uitleven. Ook dit
jaar is er weer een toffe samenwerking tussen SOJS en zwembad de Lockhorst. Na
het sporten en spelen kunnen kinderen voor een gereduceerd tarief van € 2,50 een
verfrissende duik nemen in het zwembad.
Dinsdag 24 december 2019: Handletteren
Ben je graag creatief bezig en hou je van mooie teksten en quotes? Dan is de
activiteit handletteren echt iets voor jou! Op dinsdag 24 december van 10:00 tot
12:00uur wordt deze activiteit aangeboden door Anita van Workshop4kids in het
eetcafé in Elektra! Leer hoe je met sierlijke letters je eigen spreuk of quote op een tas
of canvas doek schrijft. Om mee te doen kost het €3, maar dan ga je wel met je
eigen gemaakte tas of canvas doek naar huis! Lijkt dit je wat en ben je tussen de 10
en 14 jaar, geef je dan snel op via; michael@sojs.nl
Donderdag 2 en vrijdag 3 januari 2020: Winter Knots
De winter editie van de succesvolle zomerspeelweek Knots staat alweer op het punt
van beginnen. Op donderdag 2 en vrijdag 3 januari wordt sporthal de Valk weer
omgetoverd tot heuse creativiteit en sport locatie. Kinderen tussen de 6 en 12 jaar
kunnen hier voor maar €2,50 van 10:00 tot 15:00uur genieten van sport en
spelactiviteiten en het maken van knutsel en techniekwerkjes.
De kerstvakantie start op vrijdag 20 december, alle leerlingen zijn op deze dag vrij!

