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Godsdienst
Het thema van de afgelopen week en de weken na de vakantie is: Spreken.
Spreken is heel belangrijk voor mensen. In woorden drukken we onze gevoelens uit,
vertellen we wat ons bezighoudt en stellen we vragen over wat ons boos maakt of
verwondert.
Als je het leven gaat bekijken vanuit het thema spreken (en dat doen we deze weken),
dan komen we vanzelf op een diepere betekenis. Wanneer spreken we met aandacht en
hebben we iets zinvols te melden? En wanneer vullen we de lucht en de smartphone met
kletspraatjes? Mooie woorden kunnen ons troosten en bemoedigen, gemene woorden
kunnen ons klein en angstig maken. Spreken is niet vrijblijvend: je kunt niet ‘ja’ zeggen
en ‘nee’ doen. Ook zonder woorden te gebruiken kunnen we spreken. We kunnen ons
hart laten spreken, en onze handen, zoals de vele vrijwilligers in onze samenleving dat
doen. En stille tochten laten zien dat zelfs de stilte van het zwijgen spreken kan zijn.
In de Bijbel lezen we dat Jezus iemand die niet kan spreken, geneest. Hij vertelt over
zichzelf als iemand die woorden zaait. Zoals een boer zaad uitzaait op zijn akker.
Woorden van bemoediging en hoop. Woorden over een nieuwe, mooie en eerlijke
wereld. Aan sommige mensen zullen Zijn woorden niet zijn besteed, maar vele anderen
zullen de woorden oppakken en er iets mee doen. Een mooie uitdaging!

Studiedag
Gisteren hebben we met alle leerkrachten en onderwijsassistenten een zinvolle studiedag gehad.
’s Ochtends hebben we de Cito-resultaten van de verschillende groepen bekeken, vergeleken en
geanalyseerd. Naar aanleiding van o.a. de resultaten zijn interventies besproken en opgesteld.
’s Middags vonden er verschillende teambuildingsactiviteiten plaats.

Schoolfotograaf
Op maandag 4 en dinsdag 5 maart a.s. komt de schoolfotograaf bij ONS om foto’s van de
leerlingen en klassenfoto’s te maken. Tevens worden er foto’s van broertjes/zusjes die bij ons op
school zitten gemaakt. Mocht u een foto willen laten maken van uw kind(eren) samen met een
jonger broertje(s)/zusje(s) die (nog) niet op school zit(ten), dan bent u maandag na 15:15 uur of
dinsdag tussen de middag (11:45-13:00 uur) van harte welkom in het speellokaal van de kleuters
(beneden naast de keuken).

Korte mededelingen







Als u uw zoon/dochter ziek hebt gemeld en hij/zij is de volgende dag(en) nog ziek, dan
hoeft u geen nieuwe ziekmelding via DigiDuif te doen.
Op 15 maart a.s. hebben een paar vakbonden een staking afgekondigd. De meningen
over het nut van deze actie, terwijl de onderhandelingen nog gaande zijn, wordt niet door
iedereen onderschreven. Daarom zal op vrijdag 15 maart onze school niet dicht gaan.
Ouderpeiling andere schooltijden: u hebt tot morgen de tijd om de ouderpeiling m.b.t.
andere schooltijden in te vullen. De uitslag zal naar de medezeggenschapsraad gaan.
Daarna wordt besloten met welke schooltijden we met ingang van het nieuwe schooljaar
gaan werken.
In de jaarkalender staat dat we op 1 april een ouderavond hebben. De ouderavond
hebben we inmiddels in februari al gehad over de eventueel andere schooltijden. De
ouderavond van 1 april komt dus te vervallen.
Ons Kindcentrum beschikt sinds korte tijd ook over een facebook pagina. Aanvankelijk
hadden we hier bezwaar tegen, maar de vraag van onder andere ouders en de behoefte
van het Kindcentrum zelf, heeft ons ertoe gebracht deze pagina te maken. Hier worden
alleen activiteiten geplaatst die betrekking hebben op de gehele school. Eerlijk gezegd
worstelen we nog wel met de zgn. AVG. We proberen zoveel mogelijk de door u aan
gegeven privacy te respecteren.
U kunt onze facebookpagina vinden via onze website of rechtstreeks naar facebook te
gaan.

Circuit; bedankt voor de medewerking!
Wat hebben we leuke, gezellige, leerzame, muzikale, sportieve en creatieve workshops gezien de
afgelopen weken. Van groep 1 t/m 8 heeft elke leerling zich ingeschreven voor vier workshops
naar keuze.
Wat een talenten hebben we gezien! Een speciale dank aan alle ouders die zich hebben ingezet
om dit mogelijk te maken.
Naast ouders waren er ook mensen van buiten de school actief op deze dag:
· LDC Laurens Dans Centre Nijkerk
· De Kleine Oase (kinderyoga & mindfulness) van Wendy Traa
· Joey's Judoschool
· Badabounce Nijkerk
· Nijkerk sportief en gezond
· Plus supermarkt Woudenberg: voor bloemschikken
· Mensen van de EHBO
· Schaakvereniging Nijkerk
· Jurgen Lantveld voor het freerunnen
· Dance Centre Nijkerk/ Wallz met hip hop workshop
Ook deze mensen heel hartelijk dank!

Uw kind, ons kind!

Erasmus: Bridging Friendships
Deze week hebben we bezoek van leerlingen en leerkrachten van onze partnerscholen in Hongarije
en Duitsland. Tijdens deze week hebben de leerlingen in de bovenbouw kennis gemaakt met onze
gasten. Samen hebben ze diverse activiteiten ondernomen. Gedurende dit tweejarig project zullen
er meerdere samenwerkingsactiviteiten en uitwisselingen plaatsvinden.

Concept vakantierooster 2019-2020
Dit rooster is onder voorbehoud.
Herfstvakantie :
21 - 25 oktober 2019
Kerstvakantie:
23 december 2019 t/m 4 januari 20120
Voorjaarsvakantie:
24 - 28 februari 2020
Paasweekend:
10 - 13 april 2020
Meivakantie:
27 april t/m 8 mei 2020
Hemelvaartweekend:
21 - 22 mei 2020
Pinkstermaandag:
1 juni 2020
Zomervakantie:
20 juli t/m 28 augustus 2020

Uw kind, ons kind!

Agenda
Vrijdag 22 februari:
22 februari t/m 3 maart:
Ma. 4 en di. 5 maart:
Dinsdag 5 maart:
Woensdag 6 maart:
Do. 7 en ma. 11 maart:
Vrijdag 8 maart:

Continurooster tot 14:00 uur (groep 4 t/m 8).
Voorjaarsvakantie.
Schoolfotograaf ( zie bericht in deze nieuwsbrief).
16:00 uur officiële opening van onze gerenoveerde school door
burgemeester Renkema.
20:00 uur MR-vergadering.
8:30 uur Inloopspreekuur gebiedsteam (keuken beneden).
Spreekavonden voor de groepen 1 t/m 7.
8:30 uur Koffie inloop in de keuken beneden.

Wij wensen iedereen een fijne voorjaarsvakantie!
Team Kindcentrum Oranje Nassau

Uw kind, ons kind!

