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23 – 27 januari
Uitslag excellente school!!
Studiedag juf Patricia

Studiedag juf Lisette en juf
Patricia
leerlingenraad

Terugblik Kerst
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Kerstgroet

Deze week stond vol van allerlei kerstactiviteiten. Afgelopen
maandag hebben alle kinderen een prachtig kerststukje
gemaakt. Vol trots liepen zij eind van de schooldag hiermee
naar buiten. Dank u wel ouders voor uw hulp en bijdrage!!

Het thema van deze adventstijd was: Licht in de nacht. Met de
kinderen ontdekten we dat in de
Bijbelverhalen een licht op gaat. Maar
we keken ook naar de wereld om ons
heen. Ook in onze wereld gebeuren
soms dingen waar je verdrietig, bang
of boos van wordt. Dan lijkt het alsof het donker wordt in de wereld. Maar op
weg naar kerst mogen we het licht verwachten. Want God blijft naar de mensen
omzien.
In de weken van advent leefden we met de kinderen toe naar het kerstfeest. Op
de dinsdag hielden we een gezamenlijke viering waarbij u ook van harte
uitgenodigd was. Fijn dat er een hoop ouders en andere belangstellenden hieraan
gehoor hebben gegeven.
Gisteravond, om 17.30 uur kwamen de eerste
kinderen, in hun mooiste outfit, heel opgewonden de
school binnen. Dat was best een beetje spannend, in
het donker naar school. Er werd lekker met elkaar in
de groep gegeten. Er was voor iedereen meer dan
genoeg. Een groot woord van dank aan alle ouders
voor hun heerlijke, creatieve gerechten en
voorbereidingen. De kinderen hebben er ontzettend
van genoten. Na het kerstdiner hebben de ouders flink
gehoor gegeven aan de uitnodiging van de MR/SR om
samen met hen en het team nog een glaasje glühwein
of chocolademelk te drinken.
Mooi om dit zo met elkaar te beleven!
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En vandaag hebben de kinderen bij verschillende
leerkrachten een kerstworkshop gevolgd. Morgen nog
1 ochtend naar school en dan gaat de vakantie echt
beginnen!!

Ouders in de school
We hebben alweer vier mooie maanden met elkaar gehad op school. Er is veel gebeurd
en hard gewerkt. Wat heerlijk om daarbij te merken hoeveel u als ouders ook betrokken
bent bij de kinderen en de school. Wij realiseren ons heel goed dat wij zonder uw hulp
en inzet veel minder kunnen organiseren op school, bijv. met extra lezen, luizenpluizen,
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meedenken en meepraten over ons onderwijs, knutselen, vieringen organiseren (sinterklaas, kerst), de
school versieren …… en ga zo maar door! Heel erg bedankt voor uw inzet!

Onze school is gezond
Basisschool
Oranje
Nassau
in
Zwammerdam heeft het vignet Gezonde
School behaald. Werken aan gezondheid
op school loont. Het draagt bij aan betere
schoolprestaties, minder schooluitval en
een gezondere leefstijl.
Zwammerdam - Het vignet Gezonde School
is een erkenning voor scholen die
structureel werken aan het verbeteren van
de gezondheid van hun leerlingen en
medewerkers. Met het vignet wil de school
aan leerlingen en hun ouders laten zien dat
zij de gezondheid van leerlingen en
leerkrachten erg belangrijk vindt. Werken
aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een
gezondere leefstijl. Zo zorgt de Oranje Nassau voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige
schoolomgeving én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar
leerlingen. De school ontvangt het vignet voor het thema Voeding. "Wij vinden het belangrijk dat kinderen
gezond opgroeien. Naast ouders kan ook de basisschool een belangrijke bijdrage leveren door op een
positieve manier gezond eetgedrag te stimuleren. Kinderen brengen immers een groot deel van hun tijd
door op school, waar ook gegeten en gedronken wordt", aldus Annette Hesseling, directeur Oranje Nassau.
"Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het Vignet Gezonde School."
Meer informatie staat op: www.gezondeschool.nl.
Artikel uit Alphens Nieuwsblad van 21-12-2016!!

Afscheid van 2 leerlingen
Morgen nemen we afscheid van Maud (groep 4) en Rayan (groep ½). Maud gaat in de
Kerstvakantie verhuizen naar Reeuwijk en Rayan gaat na de vakantie naar de Weerklank
te Alphen aan den Rijn. We zullen jullie erg gaan missen maar wensen jullie heel veel
plezier en succes op jullie nieuwe school. Laat nog eens wat van je horen; de deur staat
altijd voor jullie open! Het gaat jullie goed.

kerstgroet

Vanaf deze plaats wenst het team van de
ONS u hele fijne Kerstdagen, een goed
nieuwjaar en een fijne vakantie.

Tot 2017
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