
 

Beste mensen, 
 
De herfstvakantie staat alweer voor de deur! Tijd om jullie 
wat nieuws te sturen over de Nederlandse school. 
Ik ben heel blij jullie te kunnen vertellen dat zich twee 
nieuwe families hebben aangemeld en ook broertjes en zusjes 
van kinderen die al naar onze school kwamen. 
Graag verwelkom ik weer alle kinderen en in het bijzonder 
Suzie, Anna, Hugo, Mees en Thomas. Onze school telt nu 23 
leerlingen uit 13 families! 
 
Zoals gebruikelijk werken we 
elke maand rond een thema 
om zo veel mogelijk 
woordenschat aan te leren. Dit 
schooljaar komen de volgende 
onderwerpen aan bod: 
 
- Joepie, we gaan weer naar 
school! 
- Gruwelijk eng 
(kinderboekenweek) 
- Dino's 

Nieuwsbrief 
oktober 2017 

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

 
De Oranje Leeuw 

In dit nummer: 

Juf Claire aan het woord 
 

Chocoladeactie             3 

Sinterklaas 3 december   3             

De peuter/kleuterklas      4 

De eerste schoolweken     5 

Schoolkalender                 6 

Van de bestuurstafel        7 

Bericht uit de bieb            8 

Colofon                       8 

 

De chocoladeverkoop 2017 
is begonnen! 
Zie bladzijde 3 
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- Decembermaand, feestmaand 
- Reclame 
- Brrrrr, het is winter! 
- 2x2=4 (getallen) 
- De lente is in het land. 
- Wat wil jij graag aan? (mode) 
- Wat weet jij er nog van? (herhaling) 
 
Graag even jullie aandacht voor het 
thema van de maand november: dino’s. 
Elk jaar heeft de school de verplichting 
een algemene ledenvergadering te 
houden in de maand oktober/november. 
Wij willen deze koppelen aan een gezellige 
en leerzame activiteit en maken er een 
echte familiedag van. We nodigen jullie 
uit op zondag 12 november a.s. om samen 
naar het Confluence Museum te gaan 
waar we een tentoonstelling over 
dinosaurussen bezoeken. We organiseren 
het zo dat de kinderen een aansluitende 

Nieuwsbrief oktober 2017  

activiteit doen, terwijl de ouders de 
ledenvergadering bijwonen. De uitnodiging met 
meer details volgt per mail. Jullie 
aanwezigheid wordt erg gewaardeerd en geeft 
ons de energie om het beste van onszelf naar 
boven te brengen.  
 
Ook rekenen we op jullie medewerking voor 
onze chocoladeactie. Deze zorgt er namelijk 
voor dat de ouderbijdrage niet hoeft te worden 
verhoogd en we de leerlingen van de nieuwste 
leermiddelen kunnen voorzien. Kunnen we het 
record van vorig jaar, 120 kilo, overschrijden? 
Met jullie inzet ga ik de uitdaging aan om 150 
kilo chocolade te verkopen! Doen jullie mee? 
Verder wens ik jullie veel leesplezier in deze 
eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2017-
2018! 
 
Claire 

Belangrijke data in de komende maanden: 
 
Familiedag en ALV: zondag 12 november 2017 
Musée des Confluences 
 
Sinterklaasviering: zondag 3 december 2017 
Sourcieux-les-Mines 
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Dat wordt smullen! 
De chocoladeactie is van start gegaan 
 
Beste ouders, 
Ook dit jaar houden we weer de chocoladeactie. Heerlijke Neuhaus chocolade uit België voor bijna de helft 
van de winkelprijs. Een mooi geschenk voor de maand december 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 en hoeft de ouderbijdrage niet omhoog. 
 
Op 15 november heeft u via e-mail de bestelbon ontvangen. We zijn net als voorgaande jaren ambitieus. 
Het eerste jaar verkochten we 80 kilo en vorig jaar maar liefst 120 kilo. Claire heeft ons uitgedaagd om dit 
jaar 150 kilo te verkopen. U heeft de keuze tussen pure, melk- dan wel gemengde chocolade. Vorig jaar 
boden we ook kant-en-klare fabrieksdozen aan van 500 gram. Omdat we op die grotere dozen niets 
verdienden voor de school, doen we dat dit jaar niet.  
 
Vraag de mensen in uw vriendenkring, in uw buurt, op school of op het werk om een of meerdere doosjes te 
kopen. Vergeet ook Nederland en België niet. Met weinig moeite kunt u van grote betekenis zijn voor een 
financieel gezonde school. 
 
Belangrijk: 
 
Uiterlijk zaterdag 11 november moeten de bestelbonnen inclusief cheques binnen zijn. 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. 
 
De chocolade is beschikbaar op 29 november op school en op 3 december tijdens het sinterklaasfeest. 
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Sint zoekt hulpjes 
 
Op zondagmiddag 3 december vieren we het sinterklaasfeest in de gymzaal 
naast onze school. De sinterklaascommissie is al druk bezig met de 
voorbereidingen.  
Hulp is welkom! De commissie zoekt mensen voor het opbouwen van de 
zaal, de ontvangst van de bezoekers, het organiseren van de cadeaus achter 
de schermen, hulp in de knutselhoek tijdens het feest en na afloop bij het 
opruimen. 
 
Opgeven kan via oranjeleeuwlyon@gmail.com of op school bij een van de 
juffen die dit zullen doorgeven aan de commissie. 



 

 

Lorem Ipsum Dolor [Uitgave] :: [Datum] 

4 

 
De peuter/kleuterklas 
 
De peuter/kleutergroep is dit 
schooljaar van start gegaan met 
10 kinderen. Er zijn 3 kinderen 
in de peutergroep, 2 kinderen in 
groep 1, 2 kinderen in groep 2 en 
sinds dit schooljaar zijn er 3 
kinderen in een nieuw opgezette 
groep 3. De kinderen van deze 
laatste groep leren bij juf Emilie 
en Petra de woordenschat en zij 
gaan iedere week naar juf Claire 
en Janny om te leren lezen en de 
typisch Nederlandse klanken te 
leren zoals de ui, eu, aa en oo. 
 
Ons eerste thema van dit jaar 
was: ‘Weer naar school’. We 
leerden allerlei woorden aan 
zoals: school, schooltas, 
puntenslijper, pen, viltstift, boek, 
schrift. Verder besteedden we 
voor de allerkleinsten tijd aan 
het aanleren van de 
verschillende kleuren, met als 
hoofdpersoon Elmer de 
lapjesolifant.  
 
In oktober zijn we aan het 
griezelen tijdens de 
kinderboekenweek. We hebben 
onszelf in de spiegel bekeken 
terwijl we een eng masker voor 
ons gezicht hadden en we hebben 
spookjes gevist uit een heuse 
kookpot! 
 
Juf Emilie en Petra 
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De eerste 
schoolweken 
 
De kop is eraf! Op  
13 september is het 
schooljaar op de Oranje 
Leeuw begonnen. 
Inmiddels zijn we al een 
paar weken onderweg. Met 
veel plezier en 
enthousiasme. 
 
Boven: de ontvangst op de 
eerste schooldag. Een voor een 
stellen de kinderen zich voor. 
 
Rechtsboven: de kinderen van 
groep 3 beginnen met lezen en 
schrijven.  
 
Rechts midden: Janny leest 
voor. 
  
Rechtsonder: bijna privéles 
woordenschat van Marika 
voor drie kinderen van groep 
5 en 6. 
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Schoolkalender	2017-2018	
Woensdag:	2	tot	12	jarigen	van	13u30	tot	16u00	(onder	voorbehoud)	

 

2017	 	 	 	 	 	

september	 ///////	 ///////	 13	 20	 27	
	

oktober	 4	 11	 18	
	

///////	 ///////	

november	 ///////	 8	 15	 22	 29	
	

december	 6	
	

13	 20	 ///////	 	

2018	 	 	 	 	 	
januari		 ///////	 9	

	
16	 23	 31	

februari	 7	
	

///////	 ///////	 28	 	

maart	 7	 14	 21	 28	 	
	

april	 4	 ///////	 ///////	 25	
	

	

mei	 2	 9	 16	
	

23	 30	

juni	 6	 13	 20	 27	 	
 

 
 

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	

4-15	okt.	2017	 Zon.	12	nov.	2017	 Woe.	18	okt.	2017	 Zon.	3	dec.	2017	 Woe.	28	maart	2018	 Woe.	27	juni	2018	
Kinderboekenweek	

	

ALV	+	Familiedag	
	

10-minutengesprek	
	

Sinterklaasfeest	
	

10-minutengesprek	
	

Schoolfeest	
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Van de bestuurstafel 
 
Het schooljaar 2017-2018 is al even onderweg en met meer dan ooit vertoond enthousiasme is het team aan de 
slag gegaan. Waarom zo enthousiast? De ouders en kinderen zijn daar debet aan. Door uw kinderen, dit jaar 
meer dan vorig jaar, naar De Oranje Leeuw te sturen geeft u aan vertrouwen te hebben in wat we als school 
doen. Onder leiding van directrice Claire en leerkracht Emilie, in samenwerking met de vrijwilligers, gaan we 
proberen uw kinderen - wat de Nederlandse taal betreft - op een nog hoger plan te brengen dan in het verleden. 
Het aantal leerlingen is de financiële basis voor de haalbaarheid van onze school. Met betrekking tot de lesuren 
is het wel anders dan de voorgaande jaren. Een deel van de ouders heeft ervoor gekozen niet elke week maar om 
de 2 weken hun kinderen naar school te brengen. Het bestuur is daar mee akkoord gegaan maar we zullen na 
het eerste half jaar evalueren of dit een goede beslissing is geweest voor zowel het kind, ouder als de school. Het 
is de vooruitgang van de taal die de maat is bij het kind. We vragen de ouders om de niet gevolgde les te 
compenseren door het volledige lesmateriaal zelf te behandelen. Dus veel thuis oefenen zodat de kinderen 
bijblijven. 
 
Schoolgebouw. 
De facelift van de keuken is een feit. Estelle is ermee begonnen en heeft samen met een aantal vrijwilligers de 
klus afgemaakt. De schoonzoon van Claire, Julien, heeft de kastjes geplaatst. Willem, Jan Jaap en 
ondergetekende hebben het verder afgemaakt. We gaan nog op zoek naar een paar fatsoenlijke gordijnen en een 
plank naast het tegelwerk voor de kop en schoteltjes en klaar is Kees! Eenieder die ook maar wat voor bijdrage 
heeft geleverd: VAN HARTE BEDANKT! Het volgende project is het toilet. Die moet worden gefatsoeneerd. We 
zullen er zo spoedig mogelijk mee beginnen. De financiering hiervoor zal uit de opbrengst van de chocoladeactie 
komen. 
 
In het schoolgebouw is het internetsignaal een blijvend probleem. We hebben nagevraagd bij een provider en die 
kon alleen mededelen dat het signaal nogal zwak is in het centrum van Sourcieux-les-Mines. Daardoor is het 
signaal in de school te zwak om de kinderen direct op internet lesmateriaal aan te bieden. Om die reden hebben 
Claire en Emilie een nieuwe laptop (groot beeld) ontvangen waardoor ze thuis materiaal kunnen downloaden en 
op school, wanneer nodig, aan de kinderen kunnen vertonen. Dit is een onontbeerlijk extra hulpmiddel bij het 
lesgeven. 
Daarmee zijn we aan het volgende thema gekomen. 
 
De chocoladeactie december 2017. 
Al enkele jaren voeren we deze actie waarvan de opbrengst direct ten bate van de school is. Het mag zeker een 
succes worden genoemd. Het is ook een middel om de ouderbijdragen op het niveau te houden. Als u veel 
chocolade koopt en aan uw familie of vrienden doorverkoopt helpt dat de financiën gezond te houden. We hebben 
van enkele mensen een minder gunstige feedback gekregen over vorig jaar. Het ging erover dat de mix van 
chocolade, bij bepaalde verpakkingen, een beetje eenzijdig zou zijn en dat er ook een ander merk tussen de 
chocolade was gevonden. We zullen ervoor zorgen dat dit jaar in elk doosje een gebalanceerde mix zit. 
Het merk Neuhaus voert ook het merk Jeff de Bruges. Vandaar dat u die bonbons ook kunt tegenkomen. 
We rekenen op u en uw zoete vrienden! 
 
Ledenvergadering/ familiedag. 
Als association/vereniging zijn wij statutair verplicht jaarlijks een formele Algemene Ledenvergadering te 
houden. Deze familiedag/vergadering is gepland op zondagmiddag 12 november van 14.00 uur tot 17.30 uur. We 
hebben het plan opgevat om u, samen met uw kinderen, uit te nodigen in het Musée des Confluences in Lyon. 
Daar gaan we met de kinderen een thema behandelen en we houden er tegelijkertijd een vergadering. 
 
Sinterklaasfeest 3 december. 
De feestcommissie, aangevoerd door Sophia Nicolas en in deze periode bijgestaan door Sharon, is druk bezig de 
voorbereidingen voor het sinterklaasfeest. 3 december is de dag waarbij we u van harte verwelkomen in 
Sourcieux les Mines. Hierover volgen nog nadere berichten.  
 
Algemeen: Wenst u nog meer algemene informatie over het onderwijs in het buitenland en specifiek over de 
NTC-scholen, ga dan naar de sinds september vernieuwde website van het NOB:  https://www.stichtingnob.nl/ 
 
 
Namens het bestuur, Peter Boets, Voorzitter 
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``` 
 

Tot ziens! 

Deze nieuwsbrief werd gemaakt 
door de communicatiecommissie van 

de Oranje Leeuw.  

Janny Beekman, Arenda Kos en 
Petra Schoones 

 

Bericht uit de bibliotheek 
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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 

De school is weer begonnen, dus is de bibliotheek ook 
weer open. We hopen dat veel kinderen zullen genieten 
van de prachtige boeken die er zijn. En dat veel ouders 
het leuk vinden om hun kinderen voor te lezen. 
We weten dat het op de Franse scholen gewoonte is om 
(veel) huiswerk aan de kinderen mee te geven. 
Daaronder valt ook het lezen van Franse boeken. 
Maar lezen is lezen, denken wij dan, Frans of 
Nederlands. Hoewel Nederlands meestal gemakkelijker 
is te lezen, omdat het meer fonetisch is dan Frans. 
Als zelf lezen te veel gevraagd is, is voorlezen een 
uitstekend alternatief. Dat vergroot in ieder geval de 
woordenschat.  
Veel plezier. 

Janny Beekman 


