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De chocoladeverkoop gaat weer
van start en uw hulp is nodig!
Bestelbon en uitleg op bladzijde 3

De Oranje Leeuw

School voor de Nederlandse Taal &
Cultuur van Lyon en omgeving (NTC)

Juf Claire aan het woord
Hallo iedereen,
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Op 14 september 2016 zijn leerlingen, leerkrachten,
vrijwilligers en bestuur weer enthousiast begonnen aan een
nieuw schooljaar met nieuwe lestijden! Vanaf 13u15 is de
school geopend zodat we stipt kunnen starten om 13u30. Er
is geen pauze meer zodat de lessen eindigen om 16u00. We
zijn zeer blij 4 nieuwe leerlingen te mogen verwelkomen.
Elke maand werken we rond een thema om vooral de
woordenschat te verrijken.
Ons eerste thema is HET
HELE JAAR ROND.
Ieder kind heeft zijn
verjaardag op de
schoolkalender aangebracht; de
dagen van de week en de
maanden van het jaar zullen
aangeleerd en geoefend worden
aan de hand van versjes en
liedjes. De seizoenen en meer
abstracte begrippen zullen ook
aan bod komen.
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Door de vele vrijwilligers is het mogelijk
om onderwijs ‘à la carte’ aan te bieden en
er zo voor te zorgen dat ieder kind in zijn
eigen ritme en op zijn eigen niveau
evolueert.
Dit jaar willen we extra aandacht
besteden aan het lezen en voorlezen.
De maand oktober staat zoals elk jaar in
het teken van de kinderboekenweek.
Voorlezen is belangrijk! Onderzoek wijst
uit dat kinderen die van jongs af aan zijn
voorgelezen betere leerprestaties hebben
op school. Ze zijn gemotiveerd om te leren
lezen, ze zijn taalvaardiger en ze
begrijpen teksten beter. Interactief
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voorlezen blijkt bovendien een effectieve
methode om taalachterstand te verminderen.
Het is daarom van belang dat jonge kinderen
regelmatig worden voorgelezen, bij de
peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of op de
basisschool, maar bij voorkeur ook thuis. Zie
ook het bericht van Janny en het artikel over
voorlezen verderop in deze nieuwsbrief.
Graag vraag ik aan u ouders, grootouders,
broers en zussen jullie medewerking.
Hoe? Vraag naar het in de schoolbibliotheek
gekozen boek, lees er een stukje uit voor,
luister hoe goed er gelezen wordt…
Mag ik op jullie rekenen? Veel leesplezier!
Juf Claire

Belangrijke data in de komende maanden:
Familiedag en ALV: zondag 16 oktober 2016
Meer hierover via e-mail.
Sinterklaasviering: zondag 4 december 2016
Sourcieux-les-Mines
Nieuwjaarsborrel met erwtensoep: zondag 15 januari 2017
Sourcieux-les-Mines
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Chocoladeactie!
Ook dit jaar houden we weer de chocoladeactie. Heerlijke Neuhaus chocolade uit België voor de helft van
de winkelprijs. Een mooi geschenk rond de kerst of gewoon om zelf lekker van te genieten.
Help mee, want als we flink wat doosjes verkopen kunnen we de komende schooljaren financieel quitte
spelen (zonder subsidie en zonder verhoging van de ouderbijdrage).
We zijn daarom ambitieus. We willen minstens 100 tot 120 kilogram chocolade verkopen (tegen 80
kilogram vorig jaar). Dat betekent 400 tot 480 doosjes van 250 gram. Nieuw dit jaar is dat we ook doosjes
van 500 gram aanbieden. Alleen bij de doosjes van 250 gram heeft u de keuze tussen pure, melk- dan wel
gemengde chocolade.
Met weinig moeite kunt u van grote betekenis zijn voor een financieel gezonde school. Vraag de mensen in
uw vriendenkring, in uw buurt, op school of op het werk. Vergeet ook Nederland en België niet. We vinden
een manier om ook daar centraal te leveren (wellicht via u?).
Belangrijk:
Op woensdag 9 november moeten de bestelbonnen inclusief cheques binnen zijn. De bestelbon vindt u
hieronder. Gebruik één bestelbon per koper. Alleen bestellingen met cheque(s) zijn geldige bestellingen.
Deze kunnen op school afgegeven worden aan Claire of Marika of per post opgestuurd worden naar Claire
Pétré (let op de levertijd): 77 Route de St Roch, 69640, Ville sur Jarnioux.
Cheques t.n.v. NTC De Oranje School.
Op woensdag 23 en 30 november is het inpakdag van de doosjes chocolade op school. Uw hulp is op deze
dag zeer welkom!
Er geldt uiteraard afnameplicht zodra u bestelt. Zorg er dus voor dat u het geld van de kopers krijgt. U
kunt dan zelf het bedrag van alle bestellingen in één keer per cheque inleveren (of één cheque per koper).

VERKOCHT DOOR / VENDU PAR:

NTC « De Oranje Leeuw »
P
O
moet blijven!
KO
R
VE Steun onze school! Koop een doosje lekkere Belgische chocolade!
E
AD
L
BON DE COMMANDE / BESTELBON
CO
O
Familie/Famille …………………….….… commande / bestelt:
CH
…………………………………….

…………….… x 250 gr de chocolat noir / zwarte chocolade
…………….… x 250 gr de chocolat au lait / melkchocolade
..……………. x 250 gr de chocolat mix / gemengde chocolade
SUBTOTAAL A

……......... X 9,00€ = ………….. €

…………….… x 500 gr de chocolat mix / gemengde chocolade
SUBTOTAAL B

……......... X 17,00€ = ………….. €

S
T
A
Betaling per chèque aan „NTC De Oranje Leeuw“ / Chèque à l'ordre de „NTC De Oranje Leeuw“
OL
C
Soutenez notre école! Achetez nos délicieux chocolats belges!
HO
C
L’école néerlandaise
DE
E
« De Oranje Leeuw »
NT
E
V
TOTAAL (A+B): ….......... €

doit rester!
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De peuter/kleuterklas
Op 14 september zijn we weer begonnen in de
peuter/kleuterklas. Er zijn 10 leerlingen, die na de
kennismaking en een vrolijke ‘warming-up’ ijverig
aan de slag zijn gegaan. Eerst hebben we een
liedje over ‘samen zijn’ gezongen, daarna gingen
we bezig met het thema van deze maand: ‘Het hele
jaar rond’. We hebben geoefend op de dagen van de
week. Niet makkelijk in het Nederlands maar we
gaan een dagwijzer maken, zodat iedereen thuis
kan oefenen.
Ondertussen heeft juf Petra de peuters
geamuseerd met popjes en een bijbehorend boekje.
Het was een geslaagde eerste dag.
Juf Emilie

Foto: de warming-up.

Voorlezen is leuk en heel leerzaam
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•

Het vergroot de woordenschat.
Door met kinderen plaatjes te bekijken en te benoemen, leren ze hoe iets heet. Tijdens het
voorlezen pikken kinderen nieuwe woorden op. Een wat ouder kind vraagt soms spontaan naar
de betekenis van een moeilijk woord, maar verifiëren kan geen kwaad, je kunt er ook naar
vragen.

•

Het draagt bij aan het taalgevoel en taalbegrip.
Kinderen raken vertrouwd met taal, alleen al door te luisteren naar een verhaal. Boeken
krijgen iets spannends, met letters en woorden kun je 'toveren', van woorden kun je zinnen en
mooie verhalen maken.

•

Het prikkelt de fantasie.
Kinderen leren zich een voorstelling te maken van dingen die ze in het echt nog nooit hebben
gezien of meegemaakt.

•

Het oefent de luistervaardigheid en het concentratievermogen.

•

Het stimuleert de sociaal-emotionele vaardigheden.
In hun jonge leven krijgen kinderen te maken met veel nieuwe indrukken en situaties. Denk
aan een nieuw broertje of zusje, de eerste schooldag of misschien wel een scheiding. Samen een
boekje lezen over een herkenbaar onderwerp en daarover praten, kan je kind helpen bij de
verwerking van indrukken en gevoelens. Wanneer je kind wordt voorgelezen leeft het mee met
de figuren uit het boek. Spelenderwijs leert het zich in te leven in de leef- en ervaringswereld
van een ander.

•

Het motiveert een kind om zelf te leren lezen.
Begrijpend lezen is de basis van bijna alle schoolvakken.
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Een impressie
van de eerste
schooldag
Op de vorige pagina’s zag u
al foto’s van de eerste
schooldag op 14 september.
Hier zijn er nog een paar.
Boven: de nieuwe schriften
worden uitgepakt. We gaan
van start!
Rechts, met de klok mee:
- De kinderen van groep 3, 4
en 5 leren een gedicht over de
dagen van de week en dragen
het voor de klas voor.
- De kinderen van de hogere
groepen oefenen intussen op
hun woordenschat.
- Juf Petra leert de
allerkleinsten spelenderwijs
nieuwe woorden.
- De peuters en kleuters in
gesprek: welke dag is het
vandaag?
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De Oranje Leeuw
School voor de Nederlandse Taal & Cultuur van Lyon en omgeving (NTC)

Schoolkalender 2016-2017
Woensdag: 2 tot 12 jarigen van 13u30 tot 16u00

2016

= bieb

september

///////

oktober

///////

5

november

12

///////

december

9
14

7

14
19
16
///////

21

28

///////
23
///////

30

2017
januari

11

4

februari

8

1
///////

maart
april

5

mei

3

juni

15

8
12
10
14

7

5-16 okt. 2016

Zon. 16 okt. 2016

Kinderboekenweek

ALV + Familiedag

18

Woe. 19 okt. 2016
10-minutengesprek

15
///////
17
21

25
///////
22

29

///////
24
28

Zon. 4 dec. 2016

Woe. 5 april 2017

Sinterklaasfeest

10-minutengesprek

31

Woe. 28 juni 2017
Schoolfeest

Schoolvakanties:
Herfstvakantie (Toussaint) ……………...… : van 20 oktober 2016 t/m 2 november 2016
Kerstvakantie (Noël) ………………………..… : van 17 december 2016 t/m 2 januari 2017
Wintervakantie (Hiver) …………………….… : van 18 februari 2017 t/m 5 maart 2017
Paasweekend (Pâques) ………………..……. : van 15 april 2017 t/m 17 april 2017
Lentevakantie (Printemps) ………………... : van 15 april 2017 t/m 1 mei 2017
Weekend Hemelvaart (Ascension) …….. : van 25 mei 2017 brugdag 26 mei 2017
Weekend Pinksteren (Pentecôte) ………. : 3 en 4 juni 2017
Ref: cp/pb/ 2016-2017 schoolkalender / dd: 01-06-2016
Secretariaat: Miranda Leenheers (miranda.leenheers@orange.fr)
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We zijn nog steeds op zoek naar een
ouder die de Facebook-pagina van onze
school wil bijhouden
Het afgelopen jaar heeft Elizabeth, moeder van
Julie en Viggo, de Facebook-pagina van de school
bijgehouden. Ze is er nu een jaartje tussenuit
vanwege de geboorte van broertje Elias. Wie wil
haar vervangen?
Het kost niet veel tijd. De bedoeling is dat u foto’s
maakt van de leuke momenten op woensdagmiddag
en die op onze schoolpagina plaatst. Bent u zelf niet
op school, dan kan een van de andere ouders foto’s
maken en die doorsturen.
Aanmelden bij Janny Beekman,
beekman.janny@gmail.com

Bericht van penningmeester Willem Dortu

Te laat aanmelden gaat geld kosten
“Voor dit schooljaar hadden we als bestuur vastgelegd dat bij het te laat
aanmelden van leerlingen er extra kosten per leerling berekend zouden worden.
De reden daarvoor is dat er voor een nieuw schooljaar boeken en materiaal moeten
worden besteld. De bestelling is afhankelijk van het aantal aanmeldingen.
Aanmeldingen die te laat binnenkomen, leiden tot extra kosten en extra werk door
nabestellingen die moeten worden gedaan.
Aangezien dit jaar bijna iedereen te laat was met aanmelden, berekenen we deze
extra kosten dit keer nog niet. Vanaf komend schooljaar doen we dat wél. Te laat
aanmelden kost dan 10 euro per leerling. We zullen ruim op tijd de uiterste
aanmelddatum aan u doorgeven.”
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Bericht uit de bibliotheek
Het schooljaar is weer begonnen. Dus ook de
bibliotheek. Elke week zullen de kinderen op school
in de bibliotheek komen om een boek uit te zoeken, te
verlengen of te wisselen. We vragen ze ook wat ze van
het boek vonden en of ze het aan andere kinderen
zouden aanraden.
Soms is het voor kinderen moeilijk om naast hun
Franse huiswerk het geduld en de concentratie op te
brengen om te lezen. Het helpt hen dan enorm als u
als ouder steeds een stukje voorleest, bijvoorbeeld een
hoofdstuk. Dat zal uw kind stimuleren om zelf weer
verder te lezen.
Wist u trouwens dat er ook voor jongeren ouder dan
12 jaar een goedgevulde plank met boeken is? En voor
volwassenen staat er een kast met Nederlandstalige
en Engelstalige boeken.
Janny Beekman

Nieuwsbrief

Tot ziens!

Deze nieuwsbrief werd gemaakt
door de communicatiecommissie van
de Oranje Leeuw.
Janny Beekman, Arenda Kos en
Petra Schoones
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Colofon
Website:
www.deoranjeleeuw.fr (vernieuwd!)
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

