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Beste ouders, 
 
Als u deze nieuwsbrief ontvangt, is de wintervakantie begonnen. We hopen dat u 
fijne weken heeft met elkaar en we zien iedereen met plezier terug over 2 weken. 
Sommige kinderen blijven lekker thuis, anderen gaan met vakantie. Dat geldt ook 
voor onze nieuwe leerling Artuur Uil. Onze ‘logeeruil’ is tijdens de vakantieweken 
bij onze leerlingen-op-afstand Lea en Thomas, die in Zuid-Frankrijk wonen. Eerder 
was hij al een weekje thuis bij Fleur en Ellen. We zijn heel benieuwd naar de 
nieuwe avonturen in zijn dagboek. 

 

 
Artuur Uil 

 
Verder wil ik nog vermelden dat er op 10 april, de laatste woensdag voor de 
vólgende vakantie, 10-minutengesprekken zullen plaatsvinden. Op de jaarkalender 
staat een andere datum, die kunt u negeren. Er volgt later nog een doodle 
waarmee u een tijdstip kunt reserveren. 
 
Fijne vakantie!  
Claire Pétré 
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Van de bestuurstafel 
 
Beste ouders, 
 
Het jaar is alweer 1½ maand oud en uw kinderen gaan weer regelmatig naar 
school. Behalve die ene keer op 16 januari toen de sneeuw ‘roet in het eten 
gooide’. Daartegenover stond natuurlijk als alternatieve tijdsinvulling de 
sneeuwpret voor u en uw kinderen 
Via deze nieuwsbrief wenst het volledige schoolteam u alsnog, laat natuurlijk, een 
gelukkig en gezond schooljaar toe. We kijken uit naar een jaar vol intensieve, 
leerzame taallessen met veel plezier voor de kinderen en uzelf. 
 
Subsidie NOB en onderwijsmethoden 
Van het NOB is de subsidie toegekend en die komt neer op € 270,- per kind.  
Leerkrachten zijn druk bezig de leer- en lesmethoden in te voeren en administratief 
op te zetten. Dit zijn de voorwaarden die vorig jaar zijn gesteld n.a.v. de inspectie. 
 
Jaarlijkse ledenvergadering 
De ledenvergadering op 5 december is prima verlopen. Tijdens die vergadering is 
besloten om voortaan de ledenvergaderingen op deze manier te houden, dus aan 
het eind van het jaar (november bij voorkeur) van 16.00 tot 18.00 uur na de lessen. 
Dit blijkt een effectieve manier van werken die het best werkt voor iedereen. 
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Organisatie van de school. 
Tijdens de ledenvergadering en in de aanloop naar die vergadering, heeft het 
bestuur gecommuniceerd dat zij op zoek is naar nieuwe leden voor het bestuur. 
Niemand heeft zich toen aangemeld. Dat is erg jammer want voor de continuïteit 
van de organisaties is dat noodzakelijk. Om plezier en kwaliteit van de lessen te 
waarborgen is een goede organisatie een voorwaarde, samengesteld uit leden met 
betrokkenheid en inzet. 
De op handen zijnde veranderingen in het bestuur zijn als volgt: 
- een secretaris is per direct noodzakelijk, 
- een voorzitter voor eind 2019 (ter vervanging van Peter Boets), en  
- een penningmeester op termijn (ter vervanging van Willem Dortu). 
Marika heeft een groot netwerk van vrienden en kennissen en heeft Paul Kerkhof 
gepeild. Hij heeft aangegeven om als voorzitter te willen gaan functioneren. Nu 
nog een secretaris en penningmeester. Willem en Peter zijn sinds september 2014 
actief in het bestuur en hebben aangegeven dat ze er op termijn mee willen 
ophouden.  
 
Daarom richt ik me nogmaals tot u met een oproep. Meld u aan om plaats te 
nemen in het bestuur van de school. In het verleden zijn de functies binnen het 
bestuur altijd ingevuld geweest door ouders. Dus doe mee! 
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens het schoolteam, 
Peter Boets 
Voorzitter 
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Nieuw materiaal 

 

 
 
De kinderen van groep 3 en 4 gebruiken sinds kort dit leuke hulpmiddel om te 
leren lezen. De ‘puzzelstukken’ met letters en klanken lijken bijna ouderwets maar 
je hebt een tablet nodig om ermee te kunnen werken. Een succes bij de leerlingen! 
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Sinterklaasfeest geslaagd! 
 
Op 2 december bracht Sint-Nicolaas een bezoek aan de Nederlandstalige kinderen 
van Lyon. Wat was het gezellig! We zongen en dansten, er was een tafel vol lekkers 
en we zagen blije gezichten na het uitpakken van de cadeautjes. Alle kinderen 
kregen dit jaar ook een kinderboekenweekgeschenk. De nieuwe locatie, in 
Charbonnières-les-Bains, is goed bevallen. De zaal was gezellig en mooi versierd. 
Alleen het geluid liet iets te wensen over. Volgend jaar proberen we dat te 
verbeteren. Janny en Henrike: bedankt voor de organisatie, alles liep op rolletjes. 
En Claire: jouw enthousiaste presentatie maakte dit feestje tot een succes. 
 

 

 
Sint in de nieuwe zaal en dikke pret tijdens malle dansjes en liedjes. 
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Smullen van de snert 
 
Zondag 3 februari was er weer de nieuwjaarsbijeenkomst/erwtensoep met 
roggebrood en katenspek van Lys Oranje en onze school. We begonnen met een 
crémant en een toespraakje van Elisabeth, die de honneurs waarnam van Carla. 
Daarna proostte iedereen op het nieuwe jaar. 
 

 
 

 
 
Henrike, Brigitte en Janny hadden voor de erwtensoep gezorgd. Die werd zeer 
gewaardeerd. Ook het roggenbrood met katenspek vond gretige aftrek. Evenals de 
cake/taart als toetje. De crémant en wijn werden verzorgd door Marieke en Didier 
Canard van wijngoed Domaine de la Rizolière in Vauxrenard. Ook de kaaswagen 
van Paula en Suus van der Linden stond weer voor de deur en werd druk bezocht. 
Het is elke keer weer een goede gelegenheid om heerlijke Hollandse kaas te kopen. 
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Er waren ongeveer 35 volwassenen en een aantal kinderen. Voor de laatsten was 
er een teken/knutseltafel. Jammer genoeg waren er niet veel ouders en kinderen 
van school. Hopelijk volgend jaar meer. 
 
De opbrengst voor de school bedroeg € 175. Mooi meegenomen toch? 
 
 

 
Wijn en crémant van Marieke en Didier Canard van Domaine de la Rizolière. 
 

 
Paula en Suus van der Linden waren ook van de partij. 
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Hoe is het met juf Petra in Zweden? 
 

Vorig jaar verhuisde juf Petra met haar man Ron naar Zweden. Ze woont 
er alweer bijna een jaar. We hebben gelukkig nog steeds contact en 
vroegen haar om op te schrijven hoe het nu met haar gaat. 
 

 

Hej hej,  

Leuk dat mij gevraagd is om een stukje over mijn leven in Zweden te schrijven. We 
wonen nu al ruim 9 maanden in Zweden, de tijd gaat erg snel. Mijn leven is totaal 
veranderd, niets is meer hetzelfde! Zo hielp ik in Frankrijk om de kinderen Nederlands te 
leren, maar nu ben ik zélf degene die in de schoolbanken zit. Ik ga 4 ochtenden in de 
week naar school (volwassenenonderwijs) in Kungsbacka om Zweeds te leren bij SFI 
=svenska fõr invandrare = Zweeds voor immigranten. Omdat ik intensief met de taal 
bezig ben, begin ik het al aardig onder de knie te krijgen. In het begin gingen mensen vrij 
snel over naar het Engels wanneer ik in het Zweeds begon te praten, nu blijft men in het 
Zweeds praten. En dat gaat goed, ik ben nog niet voor verrassingen komen te staan 
omdat ik iets verkeerd begrepen had… Het tempo op school om Zweeds te leren ligt wel 
vrij laag omdat het ook een integratiecursus is. Het merendeel van de cursisten komt uit 
Syrië, Afghanistan en uit Afrikaanse landen en er wordt veel aandacht besteed aan 
onderwerpen zoals democratie, de verkiezingen en vrijheid van meningsuiting. Het is 
interessant om met mensen te spreken uit veel verschillende landen.  

We wonen in Onsala, een dorp op het Onsala-schiereiland, ongeveer 30 km ten zuiden 
van Göteborg. Vanuit ons huis hebben we dankzij onze buurman, die blijkbaar dol is op 
bomen kappen, steeds meer uitzicht op zee. Regelmatig zien we reeën in de tuin. In de 
zomer zagen we zelfs twee elanden achter ons huis lopen. Het is een mooie 
omgeving, we kunnen vanaf ons huis direct wandelen langs de zee en mooie fietstochten 
maken. 
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Mensen waarschuwden ons voor het koude weer en voor de korte dagen in de winter. 
Dat valt ons tot nu toe allemaal erg mee. Afgelopen zomer was het, net als in de rest van 
Europa, erg warm en droog. Zo erg zelfs dat er gedurende 6 weken een sproeiverbod 
was, je mocht zelfs je ramen niet wassen! Het was verboden om te BBQ’en, ook in je 
eigen tuin. Dit in verband met de vele bosbranden die er in Zweden waren. Deze winter 
hebben we al een paar keer sneeuw gehad, erg mooi. 

De daglengte verschilt nogal veel met die in Frankrijk. In de zomer zijn de dagen heerlijk 
lang. Wij vinden het echter geen probleem dat de dagen in de winter kort zijn. Het duurt 
maar ongeveer 2 maanden dat het opvallend vroeg donker is. Begin december 
overkwam het ons dat de navigatie in de auto al om 14.15 uur op de nachtstand 
overging... dat was wel even vreemd. 

Het leven in Zweden bevalt ons prima. En gelukkig bevalt het Ron ook goed op zijn werk 
hier. Dat was tenslotte de reden waarom we zijn vertrokken.  

Vele groeten van Petra / många hälsningar från Petra 

 
Elanden in de achtertuin van Ron en Petra. 
 

 
Petra nu zélf in de schoolbanken. En fotomodel op de website van haar talenschool. 
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Peuters en kleuters 
 

In januari hebben de kleuters gewerkt aan het thema Winter. 
Het weer hielp ons gelukkig een handje mee. De woorden sneeuw, 
sneeuwvlok, sneeuwbal, sneeuwpop, slee, laarzen, muts, sjaal en das 
werden ineens veel duidelijker. 
We begonnen iedere les met een warming-up in de vorm van een 
sneeuwballengevecht met papieren balletjes. Een groot succes!  
We hebben de woordenschat nog verder uitgebreid met spelletjes en 
raadsels. Het was een leuk thema waarbij we ook een prachtige 
sneeuwpop hebben geschilderd. 
 
Juf Emilie 
 

 
De ‘winterwoorden’ die de peuters en kleuters hebben geleerd.  
Bij elk woord mocht een van de kinderen een tekening maken. 
 
Op de laatste woensdag voor de vakantie bakten de peuters en kleuters mini-
pannenkoeken. Alle kinderen, juffen en ouders hebben ervan gesmuld.  
Bravo voor onze kleine koks! 
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Bibliotheek 

 
 

 
Zoals u weet gaan de kinderen tijdens de woensdagmiddag op school om 
de beurt in groepjes naar de bibliotheek. De ene week is daar meer tijd 
voor dan de andere. Toch proberen we de kinderen elke week met een 
leuk boek naar huis te laten gaan. Er zijn leesboeken en non-
fictieboeken. Voor de leesboeken geldt dat we de kinderen graag een 
boek meegeven dat past bij hun leesniveau. We helpen ze bij het 
uitkiezen. Voor alle boeken geldt: we vinden het vooral belangrijk dat 
een kind er zin in heeft. We willen de ouders dan ook vragen om samen 
met hun kinderen de geleende boeken te lezen/bekijken. De voorraad 
boeken wordt trouwens regelmatig aangevuld: soms koopt de school 
boeken, vaak krijgen we ze van mensen die hun (kinder)boeken hebben 
opgeruimd. 
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Colofon 
Redactie: Arenda & Janny 
Website: www.deoranjeleeuw.fr 
Facebook: www.facebook.com/pages/De-Oranje-Leeuw/ 
E-mail: oranjeleeuwlyon@gmail.com 
 
Schooladres: 
De Oranje Leeuw 
L’ancienne école municipale 
69210 SOURCIEUX-LES -MINES 
 
Postadres: 
Secretariaat NTC De Oranje Leeuw 
c/o Marika Sabatier 
115, Route de Cret 
69210 SOURCIEUX-LES -MINES 
 
Telefoonnummer: 
Claire Pétré (directrice): 04 74 03 85 69  


