Nieuwsbrief 15
22 mei 2018

Afgelopen weekend mochten we Pinksteren vieren. Het was een prachtig weekend, het was mooi
weer en waarschijnlijk hebben jullie lekker buiten genoten van deze dagen. Staan we ook nog wel
eens stil bij de betekenis van dit prachtige feest? Op het Pinksterfeest vervulde de Heilige Geest alle
mensen die in God geloofden. Dat betekent dat God in de mensen wilde wonen. Op het moment dat
dat gebeurde was het ook meteen te merken. Alle mensen konden Petrus verstaan in hun eigen taal.
De Heilige Geest was er nog maar net en Hij bracht mensen samen.
Wat een mooie boodschap krijgen we mee in dit Pinksterverhaal, als het er echt op aankomt
spreken we allemaal dezelfde taal. En wat kunnen er prachtige dingen gebeuren wanneer we
dezelfde taal spreken: mooie teamprestaties (denk aan de sporttoernooien), een fijne sfeer in de
klas of het team van de meesters en juffen, goede samenwerkingen en ga zo maar door!
Ik wens jullie zonnige weken waarin we mogen ontdekken op welke manieren we dezelfde taal
kunnen en mogen spreken!
Namens het team en met vriendelijke groet,

Erik Schutmaat
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In en om de school
En dan is weer prachtig geboortenieuws! Op donderdag 17 mei zijn juf Wendy en haar man de trotse
ouders geworden van een dochter, Femke! We wensen deze trotse ouders en grote broer Milan veel
geluk en Gods zegen met dit mooie wonder, geniet ervan!
Als u juf Wendy en haar gezin een kaartje wilt sturen kan dat natuurlijk. Het adres is:
Fam. De Lange
Hendrik Jan van Opstallstraat 58
7462 DN Rijssen

In de bijlage vind u ook het geboortekaartje dat we als school ontvangen hebben van Luc, het
zoontje van juf Joanne.

Kind op Maandag
De komende weken mogen we horen van de koning Saul en zijn opvolger David. Dat valt
nog niet mee om koning te zijn… Wat doen wij als het allemaal even niet lukt?
Week 21 ■ 22/05 - 25/05
Wie is de koning?
1 Samuel 10: 5-12 en 1 Samuel 10: 17-27
Saul wordt koning van Israël. Hij doet misschien niet helemaal wat je van een koning zou
verwachten: hij danst met de profeten. Dit is de koning die God heeft uitgekozen.
Week 22 ■ 28/05 - 01/06
Diep van binnen
1 Samuel 16: 1-23
De profeet Samuel moet van God een nieuwe koning gaan zalven. Maar hoe vind je die
koning? Samuel ontdekt dat hij niet op het uiterlijk af moet gaan. God kijkt naar de
binnenkant van mensen.
Bij de man die nu nog koning is, koning Saul, gebeuren diep van binnen nare dingen. Hij is zo
somber dat niemand hem kan opvrolijken behalve David, de jongen met de harp. Koning
Saul weet niet dat David gezalfd is om de nieuwe koning te worden.
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Jarigen
De komende weken zijn de volgende kinderen en juffen jarig, alvast van harte gefeliciteerd!

22 mei: Ramon (groep 8)
24 mei: Kyara (4b) en Amber (4a)
27 mei: Jonatan (3a) en Leon (6)
28 mei: juf Wendy
29 mei: Chantal (7)
30 mei: Nienke (8) en Annemijn (3a)
31 mei: Duncan (8), Myrthe (4b) en Owen (2)
1 juni: juf Marieke en juf Gerdien
2 juni: Suze (3b)

Schoolkorfbal
Wat een toernooi hebben we gezien! Voor de fans van de Oranjeschool was het bijna niet te doen
om het allemaal te volgen, want op bijna elk veld was er wel een team van de Oranjeschool aan het
spelen. Alle teams hebben ontzettend goed gespeeld en de volgende teams zijn ook nog eens in de
prijzen gevallen:
Groep 4a: 1e
Groep 5b: 2e
Groep 6: één team 1e en één team 3e
Groep 7a: 1e
Allemaal van harte gefeliciteerd en namens de fans
bedankt voor de leuke avonden,
het was een plezier om jullie aan te mogen moedigen!
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Staking
Zoals aangegeven in de brief die vorige week verstuurd is, sluiten wij ons als Oranjeschool opnieuw
aan bij de stakingsactie. Dat betekent dat alle kinderen 30 mei vrij zijn. Voor meer informatie, zie de
mail en brief die donderdag 17 mei verstuurd is.

Groepenverdeling 2018-2019
Vorige week is de groepenverdeling voor volgend schooljaar kenbaar gemaakt. Dat gebeurde dit jaar
eerder dan dat gebruikelijk was in voorgaande schooljaren. De reden waarom dat gebeurd is, is niet
kenbaar gemaakt en daarom nog een korte aanvulling op de brief.
De groepenverdeling is dit schooljaar meteen na de meivakantie kenbaar gemaakt. Dat komt
doordat de scholen van PCBO de goede gewoonte hebben om de groepenverdeling tegelijk aan de
ouders kenbaar te maken. Omdat de Kennedy en de Linde gaan fuseren tot het Groeipunt willen zij
deze periode graag gebruiken om nieuwe groepen kennis te laten maken met elkaar en de
toekomstige leerkracht. Dit alles om de overgang straks zo soepel mogelijk te laten verlopen. We
hebben daarom voor alle scholen besloten de groepenverdeling vast te communiceren.
Hier zitten natuurlijk wel wat kanttekeningen aan: op dit moment zijn de precieze groepsgroottes
(i.v.m. evt zittenblijvers, verhuizers, nieuwe leerlingen) nog niet duidelijk. Deze groepsgroottes zijn
dus bij benadering. De groepsgroottes staan erbij om inzicht te geven in hoe de extra formatie is
ingezet. Verder is op dit moment nog niet duidelijk hoe de huidige groepen 3 worden herverdeeld in
groep 4a en 4b en hoe de kinderen van groep 1 en 2 worden verdeeld over de groepen 1, 1/2 en 2.
Zodra daar duidelijkheid over is, worden ook deze groepsverdelingen naar de ouders
gecommuniceerd.

OM(over na te)DENKEN:
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Agenda
23 mei
4 juni
13 juni
26 (dinsdag)en 27 (woensdag) juni

Juffendag kleuters
Volgende nieuwsbrief
Studiedag, alle kinderen zijn vrij!
10-minutengesprekken

Om alvast te noteren: woensdag 13 juni hebben wij een studiedag. Deze dag wordt onder
andere gebruikt om de toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem en de rapporten te
bespreken. Deze dag zijn de kinderen dus vrij!
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