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Hier is alweer de laatste nieuwsbrief van het schooljaar
2016-2017. De vakantie nadert! Dit betekent ook dat wij
het nieuwe schooljaar zo goed mogelijk willen plannen. In
de e-mail met deze nieuwsbrief vinden jullie het inschrijfformulier voor komend schooljaar. Mag ik jullie vragen
dit voor 20 juni in te vullen en per mail te sturen naar
ons secretariaat: miranda.leenheers@orange.fr
Als jullie meer informatie wensen, kunnen jullie me altijd
bereiken per mail: claire_petre@hotmail.com
In de politiek wordt erover gesproken om de
woensdagmorgen weer schoolvrij te maken. Elke school
zou de keuze krijgen om dit wel of niet door te voeren.
Graag verneem ik van jullie welke beslissing er in de
school van jullie kind wordt genomen zodat wij eventueel
onze lesuren kunnen aanpassen in het welzijn van de
kinderen.
28 juni is onze laatste schooldag. Om 18u00 uur sluiten
we het schooljaar af met een spetterend feest. De
leerlingen staan centraal: ze treden voor u op en krijgen
hun welverdiende diploma. Nadien is er tijd voor een
gezellig samenzijn. Samen met het schoolteam hopen we
op uw aanwezigheid. Iedereen is van harte welkom!
Claire Pétré
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Welkom op het schoolfeest!
28 juni 2017
Op woensdagavond 28 juni aanstaande van 18u00 tot 20u00 vieren we op school in
Sourcieux-les-Mines het einde van het schooljaar.
De kinderen geven een voorstelling en ontvangen hun welverdiende diploma’s.
De school zorgt voor de drankjes. We vragen u als ouders/bezoekers iets te eten mee te
nemen (hartig of zoet). Zo zorgen we er samen voor dat er net als voorgaande jaren een
tafel vol lekkers is.
Ook oud-leerlingen, familie, vrienden van de school en andere belangstellenden zijn van
harte welkom.
Aanmelden graag vóór 21 juni bij Miranda Leenheers:
Miranda.leenheers@orange.fr

Tombola
De keuken van ons schoolgebouw is aan een opfrisbeurt toe. Estelle, de moeder van
Tanguy, heeft aangeboden deze klus aan te pakken. Ze is professioneel schilder en met
hulp van een aantal andere overblijvende ouders gaat ze in juni aan de slag. Om geld in
te zamelen voor het materiaal, houden we tijdens het eindfeest een tombola. We willen
de ouders vragen om leuke prijzen ter beschikking te stellen. Misschien heeft u nog een
goede fles wijn of champagne liggen, (nieuw) speelgoed, keukenspullen of andere
tombola-prijzen? U kunt ze inleveren op school. Aan de kinderen zal worden gevraagd
om lootjes te verkopen en ook tijdens het schoolfeest worden de lootjes verkocht.

Inschrijvingen voor het nieuwe schooljaar

We horen graag voor 20 juni welke kinderen we volgend jaar op school kunnen
verwachten

Oktober:
Familiedag + jaarvergadering
Op een zondag in oktober zal de gecombineerde familiedag en jaarvergadering
plaatsvinden. Een goed moment voor ouders en kinderen om elkaar te ontmoeten en om
met het bestuur om tafel te zitten. De precieze datum en de locatie volgen.
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En dit deden we zoal op woensdagmiddag:
Snoep!
In mei was het maandthema ‘snoep’. Volgens de
kinderen het leukste
thema van het jaar. Het
bureau van juf Claire
was ingericht als snoepwinkel. Zie daar maar
eens vanaf te blijven. De
kinderen keken samen
een Klokhuis-filmpje over
een snoepfabriek. De
kleuterklas deed een
voel- en raadspelletje (zie
de openingsfoto van de
nieuwsbrief): met een
blinddoek een snoepje
pakken, de goede
Nederlandse naam
zeggen en dan heerlijk
opeten natuurlijk. En
daarna niet vergeten je
tanden te poetsen!
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Lente
Het thema in april was lente. En bij lente hoort: zaaien. De juffen hadden
groentezaadjes meegenomen en een zak tuinaarde. De kinderen vanaf groep 3
kregen een eierdoos waarin ze een mini-groentetuintje hebben gezaaid voor thuis.
Met satéprikkers en papier werden naamvlaggetjes gemaakt.

We zijn benieuwd hoe het is
afgelopen met de ‘sprei’...
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Naar buiten!
Eind maart hadden we ineens een prachtige zonnige woensdag na een
paar wat koelere weken. Janny en Ineke, die die week Emilie en Petra
vervingen, gingen met de kleuters naar buiten, op zoek naar mooie
bloemetjes, insecten en hagedissen. Rollebollen in het gras mocht ook.
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Van de bestuurstafel
Het schooljaar 2016-2017 nadert haar
einde. Alle kinderen zijn bezig met toetsen
en (eind)examens met als doel naar het
volgende schooljaar over te gaan, hogere
opleidingen te gaan volgen of een baan te
zoeken. Tegelijkertijd hebben ouders het
druk hun zomervakanties te plannen. Het
schooljaar is een terugkerende periode zoals
heel veel dingen in het leven.
Aan het einde dit schooljaar kijken we als
schoolteam terug op dit eerste subsidieloze
jaar. Gezien onze relatief gunstige
financiële situatie heeft dat geen problemen
opgeleverd.
Als school blijven we wel aangesloten bij
het NOB want die samenwerking levert
voordelen op, zoals:
- kwaliteitsbewaking van het onderwijs op
school,
- controle en afstemming m.b.t. bestuurlijke
aspecten,
- afstemmen van educatieve programma’s
- gezamenlijke inkoop van lesmateriaal.
Dit met als primaire doelstelling uw
kinderen te verzekeren van kwalitatief goed
onderwijs.
Samen met deze nieuwsbrief ontvangt u ook
een publicatie van het NOB: ‘De staat van
het Nederlands onderwijs in het buitenland
2016-2017’ in april gepubliceerd. Wenst u
nog meer algemene informatie hierover,
bezoek dan de website van het NOB:
http://www.stichtingnob.nl/
Zoals gezegd door de relatief gunstige
financiële omstandigheid en gemeten naar
het aantal schoolkinderen draait onze
school prima. Voor het voortbestaan van dit
soort scholen is het aantal leerlingen van
cruciaal belang. Bij voldoende aantal
leerlingen zijn het de ouders die, d.m.v. de
ouderbijdragen, de financiële basis vormen
voor het bestaansrecht. Zijn de aantallen te
laag, dan zijn er niet voldoende geldelijke
middelen en kan een school niet bestaan.
Is het aantal leerlingen rond de 20 dan kan
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een school, zoals de onze, een
bestaansrecht hebben.
Mondiaal, ook in Frankrijk, hebben te
kleine scholen moeten sluiten. Onze school
heeft financiële reserves waar we langzaam
op interen. Om dit proces te verlangzamen
houden we acties om geld in te zamelen.
Een groot succes was de chocoladeactie in
december. Die bracht ruim 2000 euro op.
Samen met de initiatieven van Lys-Oranje,
de nieuwjaarsborrel en andere acties,
proberen we nog meer geld in te zamelen.
In september is een nieuwe actie gepland
in samenwerking met de NederlandsVlaamse Gemeenschap van Lyon en
Omgeving n.l. met Lys-Oranje.
Een complimentje namens de school aan de
initiatiefnemers van Lys-Oranje is hier op
zijn plaats.
Binnen het schoolteam vinden weinig
veranderingen plaats. Op de vacante plek
die is ontstaan nadat Sharon vorig jaar
stopte als bestuurslid namens de ouders,
heeft Arenda Kos zich beschikbaar gesteld
en vervult nu deze functie. Zij is de
spreekbuis en komt op voor de belangen
van de ouders. Zij is tevens lid van de
commissie communicatie. Het bestuur
dankt Arenda voor haar betrokkenheid en
inzet.
Een deel van de school gaat een facelift
krijgen. De keuken, ‘het hart’ van de
school, zal o.l.v. Estelle, moeder van
Tanguy, een opknapbeurt krijgen. Estelle
heeft een schildersbedrijf, dus het werk is
bij haar in goede handen. Afhankelijk van
de kosten zullen de muren opnieuw
behangen worden en een kleurtje krijgen.
Mogelijk worden de keukenkastjes
vervangen en worden nieuwe tegeltjes bij
de afwasbak aangebracht. De ouders die ’s
woensdags overblijven hebben spontaan
hun medewerking aangeboden. Om de
akoestiek in deze ruimte te verbeteren zal
worden gekeken of we gordijnen kunnen
ophangen. Het bestuur is erg blij met deze
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actie. Voor dit doel zullen we een tombola
organiseren waarvan de trekking tijdens de
laatste schooldag wordt gehouden.
Nogmaals Estelle en ouders dank namens
het bestuur.

Kent u andere Nederlandse of Vlaamse
families met kinderen en die misschien
interesse hebben het Nederlands van hun
kinderen op peil te houden, schroom dan
niet het ons te laten weten.

De Oranje Leeuw doet het prima!
Een enthousiast team, geleid door Claire en
Emilie samen met de geweldige inzet van de
vrijwilligers. De sfeer is erg goed en dat
komt het geven van de les Nederlandse taal
aan de kinderen ten goede. Het team is al in
volle voorbereiding voor het feest van de
laatste schooldag, 28 juni.

Als Association/vereniging zijn wij statutair
verplicht jaarlijks een formele Algemene
Ledenvergadering te houden. Vorig jaar
oktober is dat mislukt omdat er te weinig
animo was. Namens het bestuur zou ik
willen oproepen hieraan mee te doen. Uw
stem, ideeën en suggesties zijn ons veel
waard. Daarnaast willen wij als schoolteam
verantwoording aan u afleggen en
tegelijkertijd hebben we uw goedkeuring
nodig voor wat we doen.
Ook voor het voortbestaan van de school is
de onvoorwaardelijke steun en
betrokkenheid van ouders erg belangrijk.
Voor het schoolteam is dat een motivatie
zich nog meer in te zetten voor u en uw
kind. Daarom vragen wij u actief mee te
doen.
Ook als u suggesties heeft om de school op
een andere wijze in gunstig financieel
vaarwater te brengen, laat het ons weten!
Stuur een mail naar onze secretaris
Miranda Leenheers
(miranda.leenheers@orange.fr)

Tijdens de vergadering van 17 mei heeft het
bestuur besloten een donatie te doen aan de
actie ‘Opgeven is geen optie’ - Alpe d’HuZes.
Met de opbrengst van deze actie wordt
onderzoek naar kankerbestrijding financieel
ondersteund. Het idee is ontstaan doordat
juf Emilie enkele malen haar lessen niet
heeft kunnen geven i.v.m. familiale
ondersteuning. Zij ontvangt dan geen
vergoeding en dat bedrag is nu gedoneerd
aan Ron Schoones, de man van Petra, die zo
stoer is voor dat bedrag, en voor nog veel
meer, 6 keer de Alpe d’Huez op en af te gaan
op 1 juni a.s.! Een bijzondere vorm van
solidariteit. Het schoolteam wenst Ron veel
succes.
Het bestuur verzoekt de ouders uw
kind(eren) tijdig aan te melden voor het
komende schooljaar. Wacht niet tot het
laatste moment. Het is administratief nogal
lastig om op het laatste moment nog alles
rond te krijgen.
Niet alleen administratief maar ook
vanwege het te bestellen lesmateriaal
moeten we al vroegtijdig weten met hoeveel
kinderen we het schooljaar 2017-2018
ingaan. Graag aanmelden bij Miranda
Leenheers voor 20 juni.

We zien elkaar op 28 juni tijdens de
feestelijke laatste schooldag. U bent
daarvoor allen van harte uitgenodigd.
Het bestuur wenst u en uw kinderen alvast
een fijne zomer toe, met mooi weer en veel
plezier en hopen u weer te ontmoeten in het
nieuwe schooljaar.
Namens het bestuur,
Peter Boets
Voorzitter
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Schoolkalender 2017-2018
Woensdag: 2 tot 12 jarigen van 13u30 tot 16u00 (onder voorbehoud)
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4-15 okt. 2017

?

Kinderboekenweek

ALV + Familiedag

Woe. 18 okt. 2017
10-minutengesprek

Zon. 3 dec. 2017
Sinterklaasfeest

Woe. 28 maart 2018
10-minutengesprek

31

30

Woe. 27 juni 2018
Schoolfeest

Schoolvakanties:
Herfstvakantie (Toussaint) ……………...… : van 21 oktober 2017 t/m 5 november 2017
Kerstvakantie (Noël) ………………………..… : van 23 december 2017 t/m 7 januari 2018
Wintervakantie (Hiver) …………………….… : van 10 februari 2018 t/m 26 februari 2018
Pasen (Pâques) ………………..…….
: 1 april 2018
Lentevakantie (Printemps) ………………... : van 7 april 2018 t/m 23 april 2018
Hemelvaart (Ascension) …….. : 10 mei 2018
Pinksteren (Pentecôte) ………. : 20 mei 2018
Ref: cp/ 2017-2018 schoolkalender / dd: 25-05-2017
Secretariaat: Miranda Leenheers (miranda.leenheers@orange.fr)
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Bericht uit de bibliotheek
Er is dit schooljaar veel gebruik gemaakt van de
bibliotheekmogelijkheden. Daar zijn we heel blij mee.
Want het blijft belangrijk dat kinderen lezen. In het
Frans, maar ook in het Nederlands. Franse kinderboeken
ademen toch een andere cultuur dan de Nederlandse. En
er zijn juweeltjes in de Nederlandse jeugdliteratuur.
Daarvan hebben we er nogal wat in onze bibliotheek. Het
blijkt wel moeilijk om de oudere kinderen te motiveren
om te lezen.
Misschien is de zomervakantie voor de kinderen een
goede gelegenheid om tijd en rust genoeg te vinden om
een fijn boek te lezen. En misschien kunt u als ouder tijd
en rust vinden om dat samen met uw kind te doen. Om de
beurt een stukje of hoofdstuk lezen werkt heel
stimulerend. En het is heel motiverend voor de kinderen
als ze merken dat hun vader en/of moeder het ook leuk
vindt. Bovendien kan het een goede gelegenheid bieden
om een 'goed gesprek' te hebben.
Daarvoor hebt u boeken nodig. En daar kunnen wij voor
zorgen. Want voor de duur van de zomervakantie kunt u
boeken lenen uit onze bibliotheek. Meld dit even op
school, dan kunt u samen met uw kind boeken uitzoeken.
Wilt u er wel, als ouders, op toezien dat de boeken die nu
bij de kinderen thuis zijn uiterlijk de laatste schooldag
(28 juni) ingeleverd (of verlengd) worden? Kinderen
vergeten dat nogal eens. Hartelijk dank alvast daarvoor.
Janny Beekman
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Vele handen
maken
licht werk
Bij de evenementen
die de school
organiseert, is hulp
van ouders essentieel.
Vindt u het leuk om te
helpen bij het
sinterklaasfeest, de
familiedag of het
schoolfeest? Meld u
aan bij Claire of
Miranda.
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Tot ziens!

Deze nieuwsbrief werd gemaakt
door de communicatiecommissie van
de Oranje Leeuw.
Janny Beekman, Arenda Kos en
Petra Schoones

juni 2017

Colofon
Website:
www.deoranjeleeuw.fr
E-mail: oranjeleeuwlyon@gmail.com
Schooladres:
De Oranje Leeuw
L’ancienne ecole municipale
69210 Sourcieux-Les-Mines
Postadres:
NTC school De Oranje Leeuw
t.a.v. Miranda Leenheers
Le Bret
69620 Bagnols
Telefoonnummers:
Claire Pétré (directrice) - 04 74 03 85 69
Miranda Leenheers (secretaris)
04 78 64 86 13
Schooltijden:
woensdag van 13h30 tot 16h00

