Jaargang 7

Buitendorpstraat 1
2471 AW Zwammerdam

Nieuwsbrief 03
10 - 10 - 2016

T

0172 - 61 38 03
oranjenassau@scopescholen.nl
www.oranjenassau.scopescholen.nl

Agenda
10 – 14 oktober
Nieuwsbrief 3

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
vrijdag

17 – 21 oktober
Herfstvakantie

24 – 28 oktober
Studiedag team; alle
leerlingen zijn vrij

Jurering Peace Poster
wedstrijd groep 8
Studiedag juf Patricia en juf
Lisette
11.30 uur: opa’s en oma’s
welkom in de groep
11.55
uur:
afsluiting
kinderboekenweek op plein

Prijsuitreiking Peace Posters
groep 8 Da Vinci

Kinderboekenweek
T/m 15 oktober staan opa’s en oma’s centraal tijdens de
Kinderboekenweek. In alle groepen wordt flink aandacht
besteed aan het thema. A.s. vrijdag zijn alle opa’s en oma’s
welkom in de groep van hun kleinkind
om gezellig mee te doen op school. Om
11.55 uur gaan we met elkaar naar
buiten en zullen we door het zingen van
het
Kinderboekenweek
lied
de
Kinderboekenweek afsluiten. U komt
toch ook?

In deze nieuwsbrief:








Kinderboekenweek
Contactouders
Nieuwe leerlingen
Schoolfruit
Kind op Maandag
Nieuws van de TSO
Nieuws uit de wijk

Contactouders
Daar de contactouders al voor de zomervakantie benaderd waren door de SR,
vervalt het stukje uit Nieuwsbrief 1 over contactouders nieuwe stijl. Volgend
schooljaar zullen we dit beleid echter wel hanteren. De contactouders
kunnen zowel vanuit de SR worden benaderd voor school brede zaken,
bijvoorbeeld Kerst, Sinterklaas etc als vanuit de leerkracht voor klas
specifieke zaken, zoals bijvoorbeeld vervoer naar een excursie o.i.d.
De volgende ouders zijn bereid om contactouder voor de groep van hun
zoon/dochter te zijn:
Groep 1/2:
Demelza (moeder Djana)
Groep 2/3:
Debbie (moeder Lars en Inge)
Groep 4/5:
Bianca (moeder Olivia; groep 4) en Annemieke (moeder Mike; groep 5)
Groep 6: Sandra (moeder Vera)
Groep 7/8: CindyLou (moeder Puk; groep 7) en Agaath (moeder Tijn; groep 8)
Heel veel succes en plezier met jullie taak!
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Nieuwe leerlingen
Deze maand hebben we in groep 1/2 Jens en Gigi welkom geheten. We wensen jullie en jullie ouders heel
veel plezier en succes bij ons op school. Fijn dat jullie er zijn!

Schoolfruit
Goed nieuws!! Onze school mag weer deelnemen aan het EU-schoolfruit 2016-2017. In
de week van 7 november ontvangen we 20 weken gratis 3 stuks groente/fruit per
leerling per week. De leveringen lopen t/m week 15. In deze periode hoeft u dus niet
zelf fruit/groente aan uw kind mee te geven op de woensdag, donderdag en vrijdag.
De school maakt dan ook gebruik van de EU-Schoolfruit-lessen en materiaal voor het
digibord.

Kind op maandag; de bijbelverhalen in de school
In deze herfstweken lezen we met de kinderen de verhalen over koning Saul
en David. De koning heeft last van buien waarin hij zichzelf niet is. Dan is
hij boos en somber en kan niemand hem opvrolijken. Behalve David, die met
zijn harp liedjes speelt waar de koning even door verandert. Wat koning
Saul niet weet, is dat die zelfde David door de profeet Samuël tot nieuwe
koning is gezalfd. Zo ontwikkelt zich een spannend verhaal waarin David de
held is en de koning steeds banger wordt. Toch komt het niet tot een
confrontatie tussen de twee. De koning sterft uiteindelijk buiten het
gezichtsveld van David. Pas daarna komt David zelf op de troon.
Met de kinderen gaan we aan de hand van de verhalen in gesprek over
thema’s die van alle tijden zijn. Het gaat over kwetsbaarheid en over lef.
Over hulp zoeken en vluchten, over wat je doet als je een conflict met
iemand hebt. Bij de verhalen over het koningschap dient zich de vraag aan,
welk gedrag echt ‘koninklijk’ is. Het gaat niet om kracht en geweld, maar
om wat goed is voor de wereld om je heen. Ook vandaag de dag is het goed als mensen zich daardoor
laten leiden in de keuzes die ze maken.

Nieuws van de TSO: Noodoproep!!!

NOODOPROEP!!!!!
Beste ouders / verzorgers,

Wij zijn met spoed op zoek naar TSO krachten voor
de maandag en dinsdag.
Omdat de maandag het aantal kinderen opeens zo explosief gegroeid is moeten we echt een moeder erbij
om de TSO verantwoord te laten verlopen. We zoeken iemand die om de week zou willen draaien.
Ook voor de dinsdag zijn we met spoed op zoek naar iemand (of meerdere personen) die een lege plek op
kunnen vullen.
Heeft u interesse laat het mij z.s.m. weten via het TSO mailadres: overblijforanjenassau@scopemail.nl.
Heel graag zie ik een reactie tegemoet.
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Met vriendelijke groeten,
TSO-coördinator
Petra van Hevelingen

Nieuws van buiten! Collecte Brandwonden stichting

KINDEREN VAN ZWAMMERDAM – DOE MEE!
Beste Kinderen en Ouders en alle Dammenaren,

In de week van 9 t/m 15 oktober, vindt de landelijke collecte weer plaats voor de Nederlandse
Brandwonden Stichting- de stichting die er alles aan doet om brandwonden te voorkomen en slachtoffers
te helpen.
Meeleven is niet genoeg - een noodlottig ongeval met bijvoorbeeld vuur, een spiritus steekvlam of
chemisch middel, verandert jaarlijks in één klap het leven van duizenden mensen. De Brandwonden
Stichting helpt hen. Ze financieren onderzoek, helpen artsen en verplegend personeel, zetten campagnes in
om brandwonden te voorkomen en ondersteunen slachtoffers bij het oppakken van hun leven. Enkel door
giften, kunnen ze dit werk blijven doen!
We hopen weer op uw bijdrage te mogen rekenen!
Dit jaar willen we weer met hulp van de Damse jeugd en Brandweer Zwammerdam gezamenlijk door de
straten collecteren.
Kinderen van de leeftijd 9-14 jaar worden uitgenodigd om mee te lopen – samen met Brandweer
Zwammerdam en onze eigen Brandweerauto – op donderdag 13 oktober. We verzamelen om 18:30 bij
onze nieuwe Brandweer kazerne aan de spoorlaan, en zullen rond 21:00 klaar zijn. We lopen gezamenlijk
de dorpskern af om te collecteren.
Wil je meedoen? Meld je snel aan door te bellen of mailen met mij (zie hieronder).
We maken er ook nog een gezellige avond van!
Alvast bedankt namens de stichting,
Christine van den Hoek
Hof van Spreij 3, 2471 BB Zwammerdam
telefoon: 0172 475166
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Mobiel: 06-51715232
e-mail: christinevandenhoek@hotmail.com

Brandweer Zwammerdam

Nieuws van buiten! Kinderviering
Zondag 30 oktober 2016: 10.00 uur
Dorpskerk Zwammerdam
Voorganger:
Met m.m.v.:
Muzikale talenten:

Wim Goedhart

kinderkoor Joy uit Gouda
“Jeugdorkest” van eigen bodem
Komt allen!!
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