Nieuwsbrief 6
26 november 2018

In en om de school
Ondanks dat de scholendienst niet vermeld stond in de vorige nieuwsbrief, was er gelukkig toch een
hele mooie opkomst van ouders en kinderen van de Oranjeschool.
In de dienst mochten we nadenken over het thema “Delen met de ander”. We mochten er samen
over zingen, naar liederen van de verschillende groepen luisteren en naar een prachtig toneelstuk en
een heel mooi filmpje kijken. De dominee legde het verhaal uit van de vrouw die bijna niets had,
maar dat wat ze had weggaf. Kunnen wij dat ook, delen van dat wat we hebben? Wat gunnen we de
ander, of draait het in de eerste plaats om onszelf? Mooie vragen om over na te denken! En wat sluit
deze dienst dan ook prachtig aan op de regel van de maand:

Dat is ook een mooie gedachte in de feestelijke decembermaand. Geven wij de ander in alles wat we
doen en zeggen het gevoel er helemaal bij te horen? Wat zou dat mooi zijn en dan krijg je van
anderen vast terug wat je zelf gegeven hebt…
(om alvast te noteren, de volgende scholendienst is zondag 3 maart)
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Kind op Maandag
Simson probeert lang om het geheim van zijn kracht niet te vertellen. Maar Delila krijgt hem toch
zover. Kunnen wij geheimen echt bewaren?
Week 48: 26 t/m 30 november 2018
Simson neemt de stadspoorten mee, Rechters 16: 1-3
Simson en Delila, Rechters 16: 4-14
Het verhaal van Simson, Rechters 16: 15-21
In de Bijbel worden mensen die altijd achteraan staan door God vooraan gezet. Kijk maar naar Maria
en Elisabeth. Wanneer tel je mee?
Week 49: 3 t/m 7 december 2018
Een engel bij Zacharias, Lucas 1: 5-25
Een engel bij Maria, Lucas 1: 26-38
Maria gaat naar Elisabeth, Lucas 1: 39-56

Voorleeswedstrijd
Donderdag 15 november was de voorleesfinale van groep 5 en 6. Wat een spannende strijd was dat,
maar uiteindelijk bleek Kristian (groep 6a) de terechte winnaar. Eva (groep 6a) werd tweede en Anne
(groep 5) derde. Allemaal van harte gefeliciteerd!
De finale van groep 7 en 8 werd een week later op 22 november gehouden. Omdat Esmee (groep 8)
ziek was, is deze finale nog niet beslist. De winnaar van de finale van groep 7 en 8 mag onze school
vertegenwoordigen bij de voorleeswedstrijd van de gemeente Twenterand.
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Twenteranddictee
Dinsdag 27 november wordt de finale van het Twenteranddictee gehouden in de raadszaal van het
gemeentehuis in Vriezenveen. Namens onze school gaan Tigo (groep 7) en Chantal (groep 8) daaraan
meedoen. Allebei heel veel succes!

Bouwwerkzaamheden Oranjestraat 40
Maandag 3 oktober vinden er bouwwerkzaamheden plaats bij de kavel van Oranjestraat 40. Er zal
hinder zijn voor ouders en kinderen die over de stoep komen. Met bouwhekken zal een sluis
gemaakt worden waar ouders en kinderen lopend kunnen passeren zonder over de weg te moeten.
Wilt u hier rekening mee houden bij het halen en brengen van de kinderen? In het voorjaar staan er
nog enkele werkzaamheden gepland waarbij tijdelijk geen gebruik gemaakt kan worden van de
stoep, daarover later meer.

Agenda
5 december
18 december
24 december t/m 4 januari

Sinterklaasviering
’s avonds Kerstwandeling rond school
Kerstvakantie, de kinderen zijn
vrijdagmiddag 21 december allemaal om
11.45 vrij!
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