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We zijn al meer dan halfweg in het schooljaar en ik
kan jullie vertellen dat we niet stilgezeten hebben op
de Nederlandse school. Maar er is nog veel werk aan
de winkel. In deze nieuwsbrief kunt u lezen over de
vele activiteiten.
Ook kan ik niet genoeg benadrukken dat het succes
van onze school vooral te danken is aan het
ENTHOUSIASME van iedereen: zowel kinderen,
ouders, vrijwilligers, leerkrachten, bestuursleden,
familieleden als sympathisanten. Een goed
voorbeeld hiervan is het mooie resultaat van onze
chocoladeactie (meer hierover verderop in de
nieuwsbrief).
Op woensdagmiddag is onze prioriteit
WOORDENSCHAT. Waarom? Omdat woordenschat
je wereld groter maakt (zie bladzijde 7).
Veel leesplezier!
Claire Pétré
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PANNENKOEKEN BAKKEN - Terwijl de grote kinderen aan hun taken
werkten, maakten de kleintjes begin februari pannenkoeken voor de hele school.
Al roerend en bakkend leerden ze zo nieuwe woorden. Leuk, leerzaam en lekker!

Agenda
5 april: oudergesprekken
Op woensdag 5 april vinden er 10-minutengesprekken plaats met de leerkrachten
van school. Ouders zijn van harte uitgenodigd. Nadere informatie volgt.
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Chocoladeactie zorgt voor voortbestaan school
Het gezegde ‘drie keer is scheepsrecht’ (Nederlands) en ‘derde keer, goede keer’ (Vlaams) mag
hier wel letterlijk genomen worden. Bij de derde chocoladeactie werd maar liefst 180 kilo
chocolade aan de man gebracht. Dit zorgt ervoor dat de school 2000 euro kan besteden aan
Nederlandse lessen aan Belgische en Nederlandse kinderen in en rondom Lyon. Zoals u
onderhand wel weet, staan we financieel helemaal op eigen benen en kunnen we niet meer
rekenen op de steun van de Nederlandse overheid. Door uw inzet en medewerking aan onze actie
kunnen we het voortbestaan garanderen, al moet ik erbij vermelden dat we er graag nog een
paar leerlingen bij zouden willen! U kunt ons hierbij helpen door deze nieuwsbrief door te sturen
naar belangstellenden of door reclame te maken voor de Nederlandse school in uw omgeving.
En hebt u een ander idee dat geld op zou kunnen leveren voor onze school, dan horen we dat
graag. Stuur ons een mail of bel gerust.
Aan iedereen die zich ingezet heeft om zo’n mooi resultaat te bereiken, heel hartelijk dank!
We laten het natuurlijk niet bij drie keer, volgende keer op naar de 200 kilo!
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8 januari
Snert-nieuwjaarsborrel: een gezellige toast op het nieuwe jaar
Met z'n zestigen waren we. Kinderen meegeteld. Bij de nieuwjaarsbijeenkomst van
Lys Oranje en de Oranje Leeuw op 8 januari in Charbonnières-les-Bains.
Gezellig was het: overal werd in groepjes gekletst, de kinderen waren in een andere
ruimte heerlijk aan het spelen. Er waren oude bekenden, maar ook nieuwe leden en
iedereen wenste elkaar een goed 2017.
Bij binnenkomst kon men bonnetjes kopen voor een kom erwtensoep en voor een
stuk taart. De opbrengst van de bonnen was voor de school. Eerst was er de
toespraak van de voorzitster van Lys Oranje Carla van Leeuwen en van
ondergetekende namens de school. Daarna werd er getoast met champagne (nou ja,
bubbels…). Van de snert met roggebrood en katenspek werd gretig gebruik gemaakt.
En de taarten als toetje gingen helemaal op. Op een heel klein beetje na waren de
zes grote pannen soep helemaal leeggegeten. HEEL VEEL DANK voor de
snertkooksters en de taartenbakkers/baksters. Suus en Paula zorgden voor blokjes
kaas als nagerecht. Heerlijke Nederlandse kazen in veel soorten en maten. Dank
jullie, meiden.
Janny Beekman

4

Lorem
Ipsum Dolor
Nieuwsbrief

Uitgave [nr.]
:: [Datum]
maart
2017

Sinterklaas
Op 4 december bezocht
Sinterklaas Sourcieuxles-Mines met een
record aantal pieten.
Vijf stuks dit jaar! Een
spannende dag voor de
kinderen. Maar liefst
65 kinderen kregen een
praatje en een
cadeautje van de sint.
De peuters en kleuters
van onze school waren
goed voorbereid door
juf Petra en juf Emilie.
Op de woensdag
voorafgaand aan het
feest was het al dikke
pret in de klas (foto
boven)
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De peuter- en kleuterklas
De kinderen zijn het nieuwe jaar vrolijk
gestart met boodschappen doen! Het
thema van de maand januari was namelijk
winkelen. Dus zijn we naar de supermarkt
in ons lokaal gegaan (foto rechtsboven). De
kinderen hebben hun winkelmandje vol
gelegd met lekkere (speelgoed)producten
zoals eieren, kip, kaas, taart en fruit. Maar
ook de bakker, slager en groenteboer zijn
niet overgeslagen. Dit thema hebben we
ondersteund met een versje:
In de supermarkt kan je alles halen...
Melk, broodjes, kip...
Mag ik u betalen?
Omdat het in januari een poosje hard
vroor, hebben we ook het thema ‘koud’
behandeld. We zijn samen naar buiten
gegaan en ieder kind heeft een bekertje
gevuld met sneeuw. We hebben daarna
alle bekertjes op de verwarming gezet en
raad eens wat er gebeurde... er zat alleen
nog maar water in onze bekertjes! Zo
hebben we spelenderwijs nieuwe
Nederlandse woorden geleerd.
We hebben ook sneeuwvlokken gemaakt
om de ramen te versieren. En een
bijpassend versje geleerd:
Sneeuwvlokje, sneeuwvlokje
Dans maar rond
Sneeuwvlokje, sneeuwvlokje
Naar de grond
Sneeuwvlokje, sneeuwvlokje
In de lucht
Sneeuwvlokje, sneeuwvlokje
Je maakt een hele vlucht
Juf Emilie en juf Petra

6

maart
2017
[Uitgave]
:: [Datum]

Lorem
Ipsum Dolor
Nieuwsbrief

Uitgave [nr.]
:: [Datum]
maart
2017

WOORDENSCHAT is onze prioriteit!

U hebt onze werkwijze ondertussen al
een beetje door, elke maand werken we
rond een thema. Een greep uit de
thema’s die eerder werden behandeld:
‘Het hele jaar rond, de boekenweek,
bouwen, januari koopjesmaand’.
Bent u benieuwd welke dit jaar nog aan
bod komen? Wel ik verklap er een paar:
Aatje piraatje, de ruimte, snoep…
Ook aan cultuur wordt aandacht
besteed. Zo heeft Janny de kinderen
heel wat bijgebracht over ‘Nederland
waterland’ en mogen jullie aan de
oudere kinderen vragen wat een polder
of een dijk is.
Willen we dat deze woordenschat
beklijft, dan moet er thuis ook aandacht
voor zijn. Wij zijn de aanzet en u als
ouders kunnen ervoor zorgen dat de
aangeleerde woorden veelvuldig
herhaald worden en zo verankerd raken.
Hoe? Door in het schrift te kijken, het

liedje opnieuw te zingen, de
bibliotheekboeken voor te lezen,
nieuwsgierig te zijn en vragen te stellen
zodat je kind praat en de woorden actief
gebruikt.
Als leerlingen moeite hebben met
begrijpend lezen heeft dat vooral te
maken met het feit dat ze niet genoeg
woorden kennen. Een goede
woordenschat staat centraal bij het
succes van kinderen en volwassenen op
school en in het leven. Door het leren van
nieuwe woorden krijgt een leerling meer
grip op de wereld om zich heen en lukt
het om beter te communiceren met
andere mensen. Hoe meer woorden een
mens weet, hoe complexer hij kan
denken over de wereld.
Woordenschat maakt de wereld groter!
Juf Claire
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Tekstschrijvers in de dop
Speciaal voor de nieuwsbrief schreven de kinderen vanaf groep 4 een klein
tekstje voor de nieuwsbrief en maakten er een tekening bij. Fleur, Alexandra,
Ellen en Tanguy schreven over pinguïns, het thema van die dag. Maé koos
het schoolfeest als onderwerp en Camille maakte een tekst over de
maandthema’s op de Nederlandse school.
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Bericht uit de bibliotheek
In de bibliotheek werken we nu met plankjes. Hè? Met
plankjes? Niet met boeken?
Ja, met boeken. Maar omdat het voor de kinderen
moeilijk is om een boek weer op de juiste plaats terug te
zetten, zetten ze daar hun plankje neer, zodat ze de juiste
plek weten.
De plankjes zijn gemaakt en gedoneerd door een van de
ouders. Hij is meubelmaker.
Ieder kind heeft zijn eigen plankje versierd met prachtige
verftekeningen en zijn naam erop gezet. Vol trots worden
ze nu gebruikt.
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Tot ziens!

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