NIEUWSBRIEF 5 OKTOBER 2020

Beste ouders en verzorgers,
De eerste schoolweken zijn alweer achter de rug. Wat hebben we al mooie
momenten gehad. De schoolreizen naar de Spelerij in Dieren met groep 6 en 7 én
een bezoek aan het Billy Bird park in Volkel met de groepen 3 t/m 5 waren een
succes! Ook de kleuters hebben hun schoolreisje gehad, dit keer zijn ze naar de
speeltuin in Nieuw-Lekkerland geweest. Spannend zo voor het eerst op pad, maar
dat ze hebben genoten was aan de foto’s te zien. In deze week van 14 september
waarin we prachtig weer hadden is groep 8 op de fiets naar ‘de Moer’ in Brabant
geweest om 4 dagen met elkaar te genieten tijdens schoolkamp, Ook daar kijken
we met veel plezier op terug. We zijn dankbaar voor de veilige terugkeer na de
schoolreisjes en het kamp. Ook de ouders, opa’s en oma’s die meegeholpen
hebben -of mee geweest zijn, hartelijk dank!
Zending
Compassion
Elke maandagochtend staat de spaarpot in de klas van de groepen 1 t/m 4 klaar
want: we sparen voor de sponsorkinderen van Compassion: Sheisy, Yeilin en
Jefferson. Meer informatie vindt u op www.compassion.nl
Sparen voor Zjitomir
Met de groepen 5 t/m 8 sparen we komende periode voor de Stichting Vrienden
van Zjitomir. Deze stichting ondersteunt verschillende projecten die als doel hebben
de armoede in de Oekraïense provincie Zjitomir te bestrijden. In 2000 vestigden Jan
en Margreet van Beest (uit Sliedrecht) zich in Zjitomir om zich voor dit doel in te
zetten. Margreet zette zich in voor verslaafden en dak- en thuislozen. Dit heeft geleid
tot zorg voor verslaafden en hulp aan daklozen. De Stichting Vrienden van Zjitomir is
in 2007 opgericht om deze missie te ondersteunen.
Tweemaal per week wordt vanuit een ‘soepbus’ een warme maaltijd uitgedeeld
aan daklozen en aan hen die zichzelf geen warme maaltijd kunnen veroorloven.
Door de oorlog en slechte economische toestand is het aantal de laatste tijd flink
toegenomen. Er komen ongeveer 25-30 mensen per keer.
Bij de maaltijd wordt ook gelezen en verteld uit de Bijbel, en er wordt gebeden. Zo
wordt niet alleen voorzien van aards voedsel, maar ook van geestelijk voedsel. Ook
worden er regelmatig speciale kerkdiensten gehouden voor deze mensen.

Naast een warme maaltijd wordt andere hulp geboden als dat nodig is. Denk
bijvoorbeeld aan het bieden van medische hulp.
Dit is slechts een deel van de werkzaamheden van de Stichting. Meer informatie is te
vinden op: www.helpen.org. Binnenkort zal iemand die zelf werkzaam is geweest in
Zjitomir een presentatie komen geven in de groepen van de bovenbouw.
Opbrengst Covid -19 hulp Compassion
Het bedrag wat uw kind(eren) en onze leerlingen vorige week hebben
meegenomen voor het collectedoel van de startdienst is €133,20 een prachtig
bedrag. Dank jullie wel! Dit bedrag wordt verdubbeld door de VCOPS.
Zodra de totale opbrengst van de VCOPS startdienst voor dit doel bekend is, hoort u
van ons.
Lied van de maand De Heer is mijn Herder naar Psalm 23 (Marcel en Lydia Zimmer)
De Heer is mijn herder
Hij is alles wat ik nodig heb
Hij brengt mij tot rust en Hij geeft nieuwe kracht.
Hij leidt mij steeds verder op de juiste weg die ik moet gaan
De Heer is mijn herder.
Al ga ik door een donker dal ik hoef niet bang te zijn
Ik weet dat U mij bij zult staan U bent heel dicht bij
Want wat mij ook wordt aangedaan U helpt mij telkens weer
U geeft mij wat ik nodig heb en nog zoveel meer.
Uw goedheid en uw liefde, Heer volgen mij altijd
En ik mag heel dicht bij U zijn
tot in eeuwigheid. https://www.youtube.com/watch?v=d95uPq47u-I
Schoolgebed
‘Want waar twee of drie mensen in Mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden.'
(Mattheus 18:20)
In dat geloof en vertrouwen komen wij als ouders twee keer per maand samen om
met elkaar het leven in en rondom de school te delen. We bidden voor de school,
kinderen, leerkrachten en ouders. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van
onze Heer…
Waar? In het technieklokaal Hoe laat? Vanaf 8.45 uur Wanneer? Woensdag 7 - en
vrijdag 16 oktober

Kom je ook? Van harte welkom! Ook als je het spannend vindt om (hardop) te
bidden, laat dit je niet weerhouden om te komen. Bid gewoon in je hart mee! De
richtlijnen van het RIVM zullen in acht genomen worden tijdens deze momenten.
Heb je een luisterend oor en/of gebed nodig, spreek ons gerust aan. Samen met
andere ouders willen we er zijn voor een ieder die dat nodig heeft. Andere vragen
en/of opmerkingen?! Laat het ons weten.
Lieve groet,
namens de gebedsgroep ONS
Judith den Hartog (moeder van Mats (groep 5/6) en Isalin (groep 3b))
Ronella Aantjes (moeder van Jelte (groep 6) en Ninthe (groep 3b))
Personeel
Bij Juf Klazien Nederveen (groep 4)zullen deze week de hechtingen verwijderd
worden. We zijn dankbaar dat zij hersteld is en haar werk voor de groep na de
herfstvakantie kan starten.
Ook Juf Marleen Kadijk is weer helemaal opgeknapt, zij zal na de herfstvakantie
weer voor de groep staan. Juf Jolanda en juf Isabel zullen volgende week voor het
laatst werken in groep 4. Super dat jullie je afgelopen weken ingezet hebben ook als
leerkrachten van deze groep, dank jullie wel!
Kinderboekenweek 2020 En toen?
Deze week zijn we gestart met de Kinderboekenweek in de groepen 1 t/m 8, het
thema dit jaar is ..En toen?
Net als andere jaren heeft elke groep een themaboek gekregen met
gespreksvragen en opdrachten.
Onderbouw: Tijdmachien
Middenbouw: Mees en Tijn en het geheim van het kasteel
Bovenbouw: Maffe meester Daan duikt in de verleden tijd.
In de onder en middenbouw (groep 1 t/m 4) zal de komende tijd worden gewerkt
en gesproken over ridders, jonkvrouwen en kastelen. De kleuters zullen o.a. een
kijkdoos maken.
De groepen 3 en 4 krijgen woensdag 14 oktober een interactieve workshop ‘Held op
sokken’ gegeven door Allian en Elske van Zingen & Zo
De groepen 6 en 5/6 hebben op 7 oktober een biebactiviteit in hun eigen klas.
In de groepen 6 t/m 8 komt donderdag 8 oktober kinderboekenschrijfster, Anke van
der Pol een bezoek brengen en vertellen over haar werk als schrijfster.

In de bovenbouw zal er ook aandacht zijn voor het maken van boekverslagen en
boekbesprekingen en zullen boeken van vroeger centraal staan.
Ook doet een aantal groepen mee aan een wedstrijd van ‘de Koperen Knop’ die
een verhalen / gedichtenwedstrijd heeft uitgeschreven.
De jaarlijkse Voorleeswedstrijd voor de groepen 3 t/m 8 wordt a.s.
donderdagmiddag gehouden. In al deze groepen worden enkele voorleeskanjers
gekozen die mee zullen doen aan de wedstrijd. In groep 7 en 8 wordt de
voorleeskampioen van onze school gekozen, hij of zij gaat naar de volgende ronde
die gehouden wordt in de bibliotheek van Sliedrecht waar ook de winnaars van de
andere scholen aan meedoen.
Heel jammer maar..
Samen met de OR hebben we besloten de jaarlijkse boekenmarkt dit jaar niet te
houden. Natuurlijk hopen we dat dit volgend jaar weer mogelijk is, want …naar de
jaarlijkse boekenmarkt op onze school wordt door kinderen ,ouders én opa’s en
oma’s al weken lang uitgekeken:)

Praktische verkeerslessen
Vrijdag 9 oktober zijn er fietsverkeerslessen voor de groepen 3a, 3b, 4 en 5/6. De
leerlingen van deze groepen worden met de fiets op school verwacht. Deze zetten
zij op het plein bij het raam van groep 5 en 6 en het speellokaal.
Vrijdag 16 oktober zijn er verkeerslessen voor de kinderen van de groepen 1/2a, 1/2b
en 1/2c. Aan het einde van die ochtend krijgt groep 5 een fietsverkeer les. De
leerlingen van groep 5 worden met hun fiets op school verwacht. Deze zetten zij op
het schoolplein bij het raam van de groepen 5 en 6.

Schoolfruit
Leuk u en jullie te kunnen vertellen dat we ook jaar weer zijn ingeloot om mee te
doen aan het Europees schoolfruit Programma wat in november start. Alle leerlingen
ontvangen 3x per week gratis groenten en/of fruit. Vanaf wanneer in november dit
programma start én op welke dagen, hoort u nog!
Klassenfoto 2020
Via een Parro bericht van de leerkracht heeft u hier een bericht over ontvangen.
Coronamaatregelen
In de bijlage vindt u een brief met vragen en antwoorden t.a.v. Corona in het
basisonderwijs.
Camera’s in de school
Ter beveiliging hangen sinds het begin van deze maand camera’s in de school.
Deze kunnen alleen bekeken worden door de directie.
Belangrijke data
19-26 oktober: herfstvakantie én maandag 26 oktober vrij i.v.m. studiedag
leerkrachten
27 oktober luizen controle
4 – en 20 november schoolgebed
9- en 12 november 10 minuten gesprekken groep 3
In de week van 9 t/m13 november schoolkeuzegesprekken groep 8

Spreekuur Schoolmaatschappelijk Werk gaat voorlopig niet door
In verband met de verscherpte richtlijnen rondom Corona is er besloten om het
spreekuur tot nader order niet door te laten gaan.
We willen graag de contactmomenten zoveel mogelijk beperken om daarmee
risico’s ook te vermijden.
Bij vragen mag u ten alle tijden contact met mij opnemen via onderstaande
contactgegevens, zodat we gezamenlijk kunnen bekijken of een gesprek op school,
telefonisch of op een andere manier wenselijk is.
De gesprekken die gepland staan met kinderen zullen voor alsnog wel doorgang
krijgen.
Isalotte van den Heuvel
Schoolmaatschappelijk werker regulier onderwijs
Werkdagen: dinsdag, donderdag en vrijdag
M:
06 – 899 90 873
@:
i.vandenheuvel@sociaalteamsliedrecht.nl
Week van de opvoeding
Back to Basic organiseert tijdens de Week van de Opvoeding een gratis online
ouder-workshop. Deze workshop organiseren wij voor ouders, toekomstige ouders en
mensen die werken met ouders.

De workshop heeft als thema; 'Je kind als spiegel'. Tijdens deze workshop staat de
volgende vraag centraal: "Wat laat je kind zien wat jij als ouder te doen, of te laten
hebt".
Meer informatie vind je op de website van Week van de Opvoeding.
De aanmeldlink voor deze workshop vind je hier.

Activiteiten SOJS in de herfstvakantie
Maandag 19 oktober: Kinder Bingo!
Hou je van spelletjes spelen waarbij je zelfs mooie prijsjes kunt winnen? Dan is deze
activiteit iets voor jou! De kinder bingo wordt gehouden in Elektra en begint om
10uur en eindigt om 12uur. Ben je tussen de 6 en 12 jaar en wil je je geluk beproeven
geef je dan snel op door een mail te sturen naar; mark@sojs.nl Kosten voor deze
activiteit zijn €2.
Dinsdag 20 oktober: Ibiza armbandjes
Ook al is het geen zomer meer, het blijft leuk om mooie armbandjes voor jezelf of
iemand anders te maken! Leer bij deze workshop hoe je met steentjes, kraaltjes en
nog veel meer materialen je een mooi armbandje maak! Ben je tussen de 10 en 14
jaar en wil je jezelf of iemand anders verwennen met een mooi armbandje geef je
dan op door een mail te sturen met je naam en leeftijd naar; michael@sojs.nl Kosten
voor deze activiteit zijn €3 en vind plaats van 10:00 – 12:00uur in het eetcafé van
Elektra.
Dinsdag 20 oktober: Herfsttafel
Voor de jongere kinderen is er deze toffe knutselactiviteit! Kinderen tussen de 6 en 9
jaar gaan aan de slag met foamklei, en natuurlijke materialen om hun eigen
herfsttafel te maken. Deze activiteit wordt aangeboden in het eetcafé van Elektra
van 13:00 – 14:30uur, en voor €3 ben je er al bij! Stuur een mail met je naam en
leeftijd naar; michael@sojs.nl
Donderdag 22 oktober: Drijf-in Bioscoop
Kom gezellig naar de drijf-in Bioscoop in zwembad de Lockhorst! Neem je eigen
luchtbed mee en geniet op het water van een super toffe film! De film die
afgespeeld wordt is ‘Spionnen Geheimen’! Deze activiteit is voor kinderen van 6 t/m
12 jaar. Wel moeten de kinderen een zwemdiploma hebben! De film begint om
18:00uur, maar vanaf 17:30 mag je naar binnen om je luchtbed op te blazen en een
plekje te zoeken in het bad! De film duurt tot 19:30uur, waarna er nog vrij
gezwommen mag worden. Het zwembad sluit om 22:00uu. Kosten voor deze
activiteit zijn €4, opgeven kan door naam en leeftijd te mailen naar; michael@sojs.nl

