Nieuwsbrief 8
7 januari 2019

Droom groot en geniet van kleine dingen
In ons leven en zeker in deze tijd van het jaar zijn we vaak bezig met wat geweest is en wat er gaat
komen. Het verleden en de toekomst kunnen ons heel erg bezighouden. We kunnen ons er zorgen
over maken, maar er ook over dromen. Doordat we piekeren over wat geweest is of plannen maken
voor wat komen gaat (de vakantie, de volgende school…) vergeten we wel eens om te genieten van
al het moois dat op dit moment gebeurt. Laten we daarom ook vooral genieten van de kleine
dingen: de zon op ons gezicht, een leuk gesprek, een vriendelijke knipoog, een glimlach, een mooi
verhaal, de natuur (die elke dag anders is)…
We wensen iedereen een prachtig 2019 waarin we groot mogen dromen en tegelijkertijd kunnen
genieten van de kleine dingen om ons heen!
Team Oranjeschool
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Kind op Maandag
Wie wijst jou de weg? In de verhalen van Jezus wijzen een ster, woorden van de profeten en dromen
de weg. Hoe helpt Jezus ons de juiste weg te vinden? En hoe kunnen wij anderen daarmee helpen?
Week 2: 7 t/m 11 januari 2019
De ster wijst de weg, Matteüs 2: 1-12
De droom van Jozef, Matteüs 2: 13-18
De weg terug, Matteüs 2: 19-23
Jezus is een bijzonder persoon en hij had een bijzonder leven. Zo bijzonder dat er een boek over
geschreven is. Daardoor kunnen wij verhalen over hem lezen en ontdekken wat hij de mensen
vertelde.
Week 3: 14 t/m 18 januari 2019
Een woord met handen en voeten, Johannes 1: 1-18
Een stem in de woestijn, Johannes 1: 19-28
Johannes, de eerste getuige, Johannes 1: 29-34

Regel van de maand

Deze maand gaan we met elkaar aandacht besteden aan hoe we er met elkaar voor kunnen zorgen
dat het netjes is en blijft op school. We kunnen bijvoorbeeld letten op afval in de prullenbakken, wcpapier gebruiken waarvoor het bedoeld is, jassen in de zakken en tassen aan de kapstok. We gaan er
in de klas met elkaar over nadenken en er op het plein, in de gangen en op school mee aan de slag!
Wilt u ons thuis helpen door kinderen eten en drinken zonder (of met zo min mogelijk)
verpakkingsmaterialen mee te geven?
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Verkeerssituatie (herinnering)
In de vorige nieuwsbrief is al het verzoek gedaan om bij het parkeren rekening te houden met de
buren. Voor de kerstvakantie hebben wij van een aantal buren klachten ontvangen over auto’s die
(deels) voor opritten geparkeerd stonden of zo dichtbij de oprit dat de buren hun oprit niet uit
kunnen draaien. Sommige buren hebben aangegeven de volgende keer de politie te bellen bij fout
parkeren.
De verkeerssituatie is ons als school en buurt natuurlijk een doorn in het oog, maar de bal ligt op dit
moment bij de gemeente/ politiek om met een structurele oplossing te komen. Ondertussen is het
aan ons om ons als goede buren te gedragen in een veel te volle Oranjestraat. Daarom nogmaals de
oproep:
-

Wanneer het mogelijk is lopend of op de fiets naar school
Niet parkeren voor of dichtbij de opritten
Begrip voor de buren bij de frustratie over het foutparkeren

Plein voor school
Het plein voor school is aangepakt, de bosjes hebben plaatsgemaakt voor extra ruimte waar ouders
op kinderen kunnen wachten en hun fiets kunnen parkeren. Hier zijn we erg blij mee!
We willen u vriendelijk verzoeken nu niet meer op het pad naast school op de kinderen te wachten,
zodat er geen opstoppingen meer zijn op het pad. Wilt u daarom vanaf nu wachten voor school of
op het plein bij de achteringang?

Agenda
21 januari
5 februari
6 februari
11 en 12 februari
15 februari
18 t/m 22 februari

Volgende nieuwsbrief
Open huis
Studiedag, alle kinderen vrij
10-minutengesprekken
1e rapport mee
Voorjaarsvakantie

Om alvast te noteren:



Dinsdag 5 februari is er weer Open Huis voor nieuwe leerlingen van PCBO. De drie

scholen van PCBO openen hun deuren van 9.00 tot 11.30 en van 18.30 tot 20.30.


Woensdag 6 februari 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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