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Agenda
Oktober
Woe 02-10 t/m vr 11-10
Do 03-10
Ma 07-10 t/m vr 11-10
Vr 18-10
Ma 21-10 t/m vr 25-10

Start Kinderboekenweek
Sportdag groep 4-6 (morgen) en 7-8 (middag) = nieuwe datum
Week van de gezonde pauzehap
Studiedag personeel (leerlingen zijn hele dag vrij = start herfstvakantie)
Herfstvakantie

Beste ouders en verzorgers,
Op maandagmorgen beginnen we als team de week, terwijl we de week op vrijdag afsluiten.
Vandaag gaf meester Hovestadt ons naar aanleiding van een stukje uit de Bijbel mee: ‘Met je hárt
zie je meer’, en: ‘Heb anderen hartelijk lief’. Laten we als ouders en leerkrachten (soms meer)
kijken met ons hárt, vol liefde, naar onze kinderen en naar elkaar. Dat geeft hartelijke
verbondenheid.
Met vriendelijke groet, namens het hele team,
P.D. (Pieter Dirk) Blom
Personeel
 Twee geboorteberichten uit het team: op 25-07 werd Saar geboren, als dochter van juf Van Horssen en haar man. Op 02-09 werd het gezin van juf Hartman uitbereid met zoontje Paul.
 De vacature voor groep 4 (ma-woe) is vorige week breed gedeeld in kranten en online. Helaas
heeft zich nog geen kandidaat gemeld. Blijft u daarom met ons meedenken én –bidden om de
vacature te kunnen invullen.
 Ook dit jaar zullen meerdere stagiaires o onze school een plekje hebben. Rosalie Verhaar is als
pabostudent haar stage begonnen (groep 3b, do+vr). Louisa Sattel en Nina van Eersel doen hun
stage als onderwijsassistent.
Leerlingen
 Begin september is in groep 4 Adam Weber gestart. Adam komt uit Polen en woont nog
maar kort in Veen. Op 30 september staat er in groep 3b een stoel en tafel klaar
voor Sonia Stoica. Sonia komt uit Roemenië.
 Op dit moment zitten er zo’n twaalf kinderen met een migrantenachtergrond
bij ons op school. Voor de integratie en de taalontwikkeling is het belangrijk
dat deze kinderen met leeftijdsgenootjes omgaan, ook buiten schooltijd. Nodig kinderen uit om te komen spelen, dat is fijn voor hen en ook voor ‘gewone’
Nederlandse kinderen.

Onze school léést! Leest u mee?
In oktober wordt veel extra aandacht besteed aan kinderboeken en het lezen ervan. In de klassen
wordt voorgelezen uit de christelijke actieboeken. De kinderen doen mee met een tekenwedstrijd:
wie maakt de mooiste boekomslag voor een actieboek? De winnaars winnen een… boek!
Op woensdag 02-10 komt kinderboekenschrijfster Willemijn de
Weerd op school. Groep 1-4 kijkt, luistert en werkt mee aan een
voorstelling met verhalen en muziek over Op reis. Groep 5-8 gaat
aan de slag met een leuke schrijfworkshop over het thema.
Als school werken we nauw samen met de Bibliotheek. Zo is in de
zomervakantie het aantal uitleenboeken fors uitgebreid. Taal- en
leescoach Mirjam Wolters ondersteunt ons bij het organiseren van
activiteiten om het lezen en leesplezier bij kinderen te stimuleren.
Lezen doe je nooit te veel. Het is enorm belangrijk voor de taal- en spraakontwikkeling van kinderen.
Lees daarom veel voor, ook als kinderen ouder zijn. Stimuleer hen een boek te pakken en lekker te
lezen. Die oproep klinkt ook door in het gedicht van Mirjam Wolters die ze schreef over het thema
Op reis.

© Mirjam Wolters (Cultuurpunt Altena)

WANTED
Biebouders
Misschien heeft u het al gehoord of gezien: onze schoolbibliotheek heeft een update gehad! Vlak
voor de zomervakantie zijn juf Van Eck en juf Sterk naar Biblion in Zoetermeer geweest en hebben
daar 350 nieuwe biebboeken uitgezocht. We hopen dat het leesplezier onder andere hierdoor
weer een positieve stimulans krijgt op onze school!
Hier hebben we echter ook dit jaar weer uw hulp bij nodig, in de vorm van hulp bij het uitzoeken
en uitlenen van de biebboeken.
Het gaat om hulp bij 4 groepen, op de vrijdagmorgen. Op dit moment hebben we nog slechts 2
biebmoeders.
Wie wil ons helpen? Hoe meer aanmeldingen, hoe minder vaak u aan de beurt bent.
U kunt zich opgeven door een mailtje te sturen naar l.sterk@oranjenassauschool-veen.nl.

En verder…
 … viel de sportdag voor groep 4-8 deze week helaas in het water. In overleg met het Willem van
Oranjecollege (met wie we de sportdsag organsieren) is gekozen voor donderdag 3 oktober.
De kinderen hebben sportkleding nodig. Geef ze ook extra eten en (voral) drinken mee. Ze krijgen wel eten en drinken tijdens de sportdag, maar iets extra’s is altijd fijn!

De volgende nieuwsbrief verschijnt op D.V. donderdag 31 oktober 2019.

