Nieuwsbrief 5
12 november 2018

In en om school
Sinds vorig schooljaar heeft onze school een echte leerlingenraad. In de leerlingenraad worden
onderwerpen besproken die op dit moment spelen op school en onderwerpen die door de kinderen
zelf zijn aangedragen. De agenda wordt eerst naar de groepen toegestuurd. In de groepen wordt de
agenda dan onder leiding van de leerlingen van de leerlingenraad voorbesproken. Vervolgens
hebben we dan de echte leerlingenraad waar alle afgevaardigden samenkomen met meester Erik
om alle belangrijke zaken te bespreken.
In de leerlingenraad zitten dit jaar:






Groep 5: Mirthe en Bram
Groep 6a: Tess en Guus
Groep 6b: Sara en Koen
Groep 7: Daphne en Max
Groep 8: Esmée en Hylke

In de leerlingenraad van 6 november hebben we het gehad over de veiligheid op het plein en de
pleinregels, de chromebooks en de nieuwe taalmethode. Verder heeft de leerlingenraad suggesties
gedaan voor de gang van zaken op school en voor nieuwe gespreksonderwerpen.
Naar aanleiding van de leerlingenraad worden een aantal pleinafspraken aangepast om de pauzes
nog veiliger en leuker te laten verlopen. Verder hebben we een aantal goede vragen en
opmerkingen gekregen over de chromebooks, dat gaan we ook verder oppakken. De volgende
leerlingenraad gaan we het in ieder geval hebben over de inrichting van het plein. Leerlingenraad
bedankt voor jullie kritische blik en geweldige meedenken!
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Kind op Maandag
Het volk komt in de verleiding om net als de andere volkeren te doen, maar God laat zijn volk niet in
de steek. Tot twee keer toe stuurt Hij een engel. Wat is dat eigenlijk een engel? Ben jij een engel?
Week 46: 12 t/m 16 november 2018
Wel lang, niet gelukkig, Jozua/ Rechters
Een engel met een boodschap, Rechters 13: 1-8
De engel komt terug, Rechters 13: 9-23
Simson is een man van God. God heeft hem kracht gegeven. Maar hoe gebruikt Simson die kracht?
Kun je met geweld iets oplossen?
Week 47: 19 t/m 23 november 2018
Sterker dan een leeuw, Rechters 14: 5-9
Het raadsel, Rechters 14: 10-20
Driehonderd vossen, Rechters 15: 1-5

Nieuw spaardoel
Spaar mee voor de zus van juf Judith!
In de komende periode zullen we
gaan sparen voor het werk van de
zus van juf Judith. Zij werkt sinds
oktober 2010 in Centraal Azië als
leerkracht en leerkracht-coach.
Door middel van coöperatief leren
(wat wij op de Oranjeschool ook
doen!), nieuwe lesmethodes en
aantrekkelijk spel- en
leermateriaal probeert ze het
onderwijs op een hoger plan te
krijgen en de kinderen kansen te
bieden die zij anders wellicht niet
zouden hebben gehad. Daarnaast
vertelt ze de mensen over haar geloof en wie God voor haar is.
Om haar werk voort te kunnen zetten, zijn er financiële middelen nodig. Iedere maandag mag uw
zoon of dochter ‘goede doelen geld’ meenemen. Het zou geweldig zijn als we de komende tijd
kunnen sparen voor juf Judith haar zus.
Alvast bedankt!
(* Omwille van veiligheidsredenen noemen we op internet niet de volledige naam van de zus van juf
Judith en het exacte land waarin zij werkt)
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Dorcas-voedselactie
De Dorkas-voedselactie is alweer afgelopen, iedereen ontzettend bedankt voor alle producten die
zijn ingezameld. We hebben als Oranjeschool 10 dozen kunnen vullen voor de actie en daar zijn
Dorcas en de mensen in Oost-Europa erg blij mee!

Regel van de maand
De regel van november is: “Ik, jij, hij of zij: iedereen hoort erbij!”
Op een school ben je nooit alleen en zou je je eigenlijk ook nooit alleen of eenzaam moeten voelen.
Daar gaat deze regel over: we proberen er samen voor te zorgen dat iedereen zich veilig, op z’n
gemak en welkom voelt in de klas en op school. Daar kunnen we op letten bij het spelen en
samenwerken op school en daarbuiten. Worden alle kinderen in de klas op een positieve manier
betrokken bij wat de groep aan het doen is. Daar gaan we op school extra op letten en met de
kinderen over praten. Wilt u thuis ook juist in deze periode daar eens extra aandacht aan besteden?

Agenda
15 november
26 november
5 december
18 december
24 december t/m 4 januari

Voorleesfinale groep 5 en 6
Volgende nieuwsbrief
Sinterklaasviering
’s avonds Kerstwandeling rond school
Kerstvakantie, de kinderen zijn
vrijdagmiddag 21 december allemaal om
11.45 vrij!
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