NIEUWSBRIEF 16 JULI 2020

Beste ouders en verzorgers,
Vandaag de laatste schooldag, van dit anders dan andere schooljaar. We kijken als
team terug op een bijzonder, maar ook mooi jaar waarin we met elkaar leerlingen,
ouders en team betrokken waren bij de excursies, het schoolkamp, de
Kinderboekenweek, het sinterklaasfeest, de kerstviering én vanaf 15 maart het
thuiswerken. We vinden het fijn te delen dat ondanks de corona- en
thuiswerkperiode de gemiddelde groepsresultaten gegroeid zijn t.o.v. de toets
periode van februari, hier streven we altijd naar, maar ook nu is dat gelukt…en dat
zegt iets over u en uw betrokkenheid bij het werk van uw kind(eren) in samenwerking
met de leerkrachten en leerkrachtondersteuners en de IB ér. Trots op jullie allemaal!
Zending
Dit jaar hebben we met de groepen 1 t/m 4 hard gespaard om Sheisy, Yeilin en
Jefferson, onze sponsorkinderen van Compassion, te ondersteunen. De motivatie
was groot, toen de kinderen weer naar school kwamen werd een spaarmeter
gemaakt én door het enthousiaste sparen kon er een extra gift van €75,overgemaakt worden voor noodhulp in coronatijd. Heel mooi, bedankt!

Mercy Ships
Na de presentatie in oktober van mevr. Mariëtte Schild over het zendingsproject,
Mercy Ships, hebben de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 acties bedacht om
zoveel mogelijk geld op te halen voor dit mooie doel. Het is hen gelukt, €1500,- kon
overhandigd worden, wat een geweldig bedrag! Vanuit Mercy Ships ontvingen we
twee brokken chocola van 9 kilo, wat met een hamer en beitel in stukken gehakt
moest worden, een leuk klusje vond meester Jaap (zie foto) Deze gesponsorde
chocola, een deel van het chocolade Mercy Ship, is verdeeld onder de leerlingen
en collega’s. Zie info over het lekkerste wereldrecord op:
https://www.mercyships.nl/nieuws/terugblik-op-het-lekkerste-wereldrecord/
Afscheid groep 8
Op andere locaties maar zeer geslaagd was het afscheid van onze groep 8
leerlingen dit jaar in het CJMV-gebouw en op schoolplein ’s avonds, wat was het
leuk en gezellig. Een heerlijke groep kinderen klaar voor het VO. Met alle leerlingen
hebben we hen uitgezwaaid op het schoolplein. Als team zongen we hen het
zegenlied toe:
De God van de vrede, geeft jou Zijn zegen
Op alle wegen die je zult gaan
Wanneer het meevalt, of soms ook tegen
Bij zon en bij regen zal Hij naast je staan
Hij is als een schaduw, die met je meegaat
Jou nooit alleen laat, want Hij is trouw
Ontvang nu de vrede en de genade,
van God onze Vader, zo zegent Hij jou

https://www.youtube.com/watch?v=XPK69VtPtiw

Intern begeleider
Hoe mooi te kunnen melden dat per 1 september mevr. Saskia van Nes start als
intern begeleider op onze school. Saskia is MHB-specialist voor onze vereniging en
werkzaam als RT ér en MHB-leerkracht op VCOPS scholen in Papendrecht. In de
volgende nieuwsbrief zal zij zichzelf voorstellen. Onze interim IB ér, Bas de Deugd is
komende tijd beschikbaar om de leerling-zorg over te dragen. Saskia, hartelijk
welkom en fijne tijd bij ONS én Bas, alvast bedankt voor je inzet voor onze leerlingzorg, het afgelopen half jaar!
Afscheid en welkom ouderraadsleden
Dank je wel, Denise (Nusteling) en Angelique (Schutter)voor jullie jarenlange hulp,
enthousiaste en onvermoeibare inzet voor onze school afgelopen jaren. Mede door
jullie hulp werden vieringen, Oranjefeesten en allerlei andere activiteiten een groot
succes! Welkom aan Leanne, moeder van Jelte en Rianne, moeder van Julia. Fijn
dat jullie de ouderraad komen versterken.
Muziek
Vorige week hebben we afscheid genomen van muziekmeester Maurien, hij gaat
meerdere dagen werken op een school in Oegstgeest. Leuk u te kunnen vertellen
dat vanaf oktober juf Allian Wemmers onze leerlingen muziek- en expressielessen
komt geven, wij vinden het heel fijn dat zij snel, enthousiast en positief reageerde op
onze vraag aan haar voor de invulling van de ontstane vacature!
Schoolschoonmaak en andere activiteiten
Hartelijk dank voor uw hulp bij het schoonmaken van de schoolmeubels, het
kleutermateriaal en alle andere activiteiten dit schooljaar!
Parro ICT
In de laatste week van de zomervakantie kunt u een nieuwe koppelcode per mail
verwachten. U dient zich in het nieuwe schooljaar opnieuw aan te melden voor
Parro. Vanaf vrijdag 28 augustus zullen ook de leerkrachten bereikbaar zijn via Parro.
In de eerste week van het nieuwe schooljaar hopen wij ook de agenda weer met u
te delen via Parro.

Trots op deze leukerds!!

Kinderraad 2020
Hallo lezer van deze nieuwsbrief.

Wij zijn Finn uit groep 7 en Loïs uit groep 7 van groep7/8. En wij vertegenwoordigen
onze school voor de kinderraad van Sliedrecht. We kregen dit jaar een opdracht om
Sliedrecht beter te maken voor: asielzoekers, mensen met een beperking of
ouderen. We hebben vele lessen gehad waarin we leerden hoe we moesten
debatteren net zoals een politicus. We hebben goed nagedacht en we kwamen er
al snel uit dat we een plan wilden bedenken voor mensen met een beperking. Eerst
stelde Lois voor om iets met muziek te doen tof idee maar, toen stelde Finn voor om
muziekinstrumenten te maken, dat was misschien iets te lastig dachten we.
En toen kwamen we eruit dat we met mensen met een beperking muziek zouden
willen maken. Lessen later kwamen meer details zoals de kosten en de presentatie
die we moesten geven voor de kinderraad. Dit is ons plan: we zouden eerst 6 weken
een liedje oefenen. Na die 6 weken zouden we een [klein] concert geven voor
familie en vrienden, als het concert goed zou verlopen en meer mensen zouden
willen komen kijken dan deden we nog een 2 de concert. Eerst stond de datum voor
de Besluitvormende vergadering [de dag dat de kinderen konden stemmen] precies
op een datum die viel in de corona tijd. Na een paar weken kregen we een mail dat
de vergadering werd verplaatst naar 1 Juli.
De grote dag was eindelijk aangebroken en we hadden de presentatie af. Na dat
we onze presentatie gegeven hadden werd er in en echt stemhokje gestemd. De
tijdelijke burgemeester kwam aan het woord en zei: het plan dat uitgevoerd wordt
gaat naar de…. Oranje-Nassau school! We konden het bijna niet geloven ons plan
was uit al die kinderen en anderen goede ideeën gekozen! Onze buddy [iemand
die je begeleid en die in de gemeenteraad zit] was erg blij. We wilden u een kijkje
geven hoe het in de kinderraad zit en vertellen dat ons plan gekozen is. Hartelijk
bedankt voor het lezen.

Lois en Finn

Start nieuwe schooljaar
I.v.m. de coronaperikelen durven we het nog niet aan u uit te nodigen voor de
laatste vakantiedag om kennis te maken met de nieuwe leerkracht én een kijkje te
nemen in de lokalen. Wel nodigen we u als ouder in de eerste weken weer uit voor
een start/kennismakingsgesprek met de leerkracht van uw kind (eren). Als ouders
wordt u op de hoogte gehouden van evt. informatiebijeenkomsten, u ontvangt in
elk geval een flyer met daarin de belangrijkste weetjes vanuit de nieuwe groep.
Gymrooster
Hieronder vindt u het gymrooster voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8. Deze
groepen gymmen in sporthal ‘de Stoep’ vanaf de eerste week na de vakantie.
Dinsdag tussen 12.30 en 13.45 uur: Groep 5, 6 en 5/6
Dinsdag van 13.45 tot 14.30 uur: Groep 7, 8 en 8
Donderdag 8.30 - 9.15 uur groep 3a en 3b
Donderdag 9.15 - 10.00 uur groep 4 en 5
Donderdag 10.15 - 11.00 uur groep 5 en 5/6
Donderdag 11.00 - 11.45 uur groepen 8 en 7
Schoolreis en schoolkamp
Maandag 14 september gaan de groepen 3 t/m 7 op schoolreis
Dinsdag 15 t/m vrijdag 18 september gaat groep 8 op schoolkamp
Vrijdag 18 september gaan de groepen 1 en 2 op schoolreis(je)
Overige belangrijke data
Via de Parro app ontvang u in de laatste vakantieweek de jaarkalender 2020-2021
hieronder vindt u vast belangrijke data om te noteren:
31 augustus: start nieuwe schooljaar
8 september: infoavond voor ouders van groep 1a,3a en 3b, en 8a en 8b
16 september: startdienst online van 19.00 uur- 20.00 uur
22 september: alle leerlingen vrij vanaf 12.30 uur i.v.m. studiemiddag leerkrachten
26 oktober: alle leerlingen de hele dag vrij i.v.m. studiedag leerkrachten
Nieuws over de start van het nieuwe schooljaar delen we in de laatste week van de
vakantie.
Wij wensen u en jullie een heerlijke vakantie toe.

