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Nieuwsbrief april 2017   

 

 

 
 
 
21 april  Koningsspelen en de verjaardagen van alle juffen en meester 
24 – 28 april  Vakantie 
1 – 12 mei  Entreetoets in groep 7  
4 mei    Inloopmoment in alle groepen van 15.30 – 16.00 uur 
10 mei   Inloopspreekuur Centrum voor Jeugd en Gezin 8.30 – 9.00 uur 
12 mei   Sportdag bovenbouw, groep 1 tot en met 4 is deze dag vrij 
15 mei   Kunstmenu voor groep 7 en 8 
15 -19 mei  Avond4daagse 
17 – 19 mei  Kamp groep 8 
22 – 27 mei  Vakantie 

 
 
Koningsspelen en verjaardagen 
Morgen, 21 april worden in heel Nederland de Koningsspelen gehouden. Wij hebben er voor 
gekozen om deze te combineren met het vieren van de verjaardagen van alle leerkrachten. De 
dag zal starten met de dans ‘Okido’, u heeft de kinderen het vast al horen zingen of zien 
dansen. Maar om 8.40 uur zullen alle kinderen deze dans laten zien. U bent van harte welkom 
op het grote plein! 

Hierna zal er in alle klassen feest worden gevierd. De juffen en onze enige 
meester trakteren de kinderen op limonade en iets lekkers. Dus uw kind 
hoeft geen eten of drinken mee naar school te nemen.  
Als de verjaardag is gevierd, is het tijd voor de Koningsspelen. Er zijn op 2 
pleinen allerlei spellen uitgezet. Ouders helpen ons bij het spelen. Er gaan 
groepjes kinderen op pad om alle spellen te spelen.  
Voor de onderbouw eindigt deze dag met pannenkoeken eten in de klas. 
De bovenbouw speelt de Koningsspelen tot 12.00 uur en gaat dan thuis 
eten. ’s Middags is er in de klas een programma voor de kinderen. 
We hopen op een leuke dag!! 
 

Avond4daagse 
In de week van 15 tot en met 19 mei, wordt de avond4daagse van 
Katwijk weer gelopen. Net als elk jaar loopt ook de Oranje- 
Nassauschool mee. Binnenkort kunt u de kinderen hiervoor 
inschrijven. Het is de bedoeling dat uw kind onder begeleiding mee 
loopt, dus niet alleen. De ouders van de Ouderraad zorgen elke 
avond voor iets lekkers. Zet de datum alvast in uw agenda! 
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Schoolreisjes 
Op donderdag 15 juni gaan alle groepen weer op schoolreisje. We hebben wat geschoven met 
de bestemmingen van de schoolreisjes. De nu gekozen bestemmingen vinden we wat meer 
passen bij de leeftijd van de groep. Hierdoor is er voor groep 5 en 6 eenmalig een schoolreisje 
naar het Archeon. 
Groep 1 en 2 gaan naar Groenendaal 
Groep 3 en 4 gaan naar de Linneaushof  
Groep 5 en 6 gaan naar het Archeon 
Groep 7 gaat naar de Efteling 

 
Betaaldag schoolreisje 
De schoolreisjes dienen vooraf betaald te worden. Veel 
kinderen hebben hiervoor al gespaard. Maar er zijn ook 
kinderen die alles nog moeten betalen. Dit betalen 
gebeurt op maandag 8 mei. Om te weten hoeveel u dient 
te betalen, ontvangt u op maandag 1 mei een brief. We 
vragen u vriendelijk om het geld gepast aan de kinderen 
mee te geven. 
 

 
Betaaldag kamp  
Groep 8 gaat van woensdag 17 t/m vrijdag 19 mei op schoolkamp. 
Vrijdag 21 april a.s. krijgen de leerlingen van groep 8 de brief met informatie over het betalen 
van het kampgeld. Het kampgeld moet op maandag 1 mei a.s. op de rekening van de school 
staan. U kunt dit bedrag ook op maandag 1 mei contact op school betalen.  
 
Sportdag 
Op 12 mei is de jaarlijkse sportdag op de velden 
van Rijnsburgse Boys en Madjoe. De sportdag 
wordt georganiseerd voor groep 5 tot en met 8. 
Omdat het weer deze dag heel belangrijk is, wordt 
er op donderdag 11 mei tussen de middag een 
belangrijke beslissing genomen. Namelijk of de 
sportdag doorgaat. Dat betekent voor alle kinderen 
van de school dat dit moment bepaalt of je op vrijdag 12 mei naar school toe moet komen of 
dat de kinderen van de onderbouw vrij zijn. Wij houden u op de hoogte. 
Vindt u het leuk om te komen kijken? Kom dan met de fiets, zeker bij Madjoe is de 
parkeerruimte zeer beperkt. 
 
4 mei Nationale dodenherdenking 
Ieder jaar op 4 mei om 20.00 uur zijn we 2 minuten stil. We gedenken dat de slachtoffers die 
in de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen, maar ook de overledenen die hebben meegedaan 
aan de vredesmissies in de afgelopen jaren.  

Op uitnodiging van Oranje Vereniging Rijnsburg mogen ieder jaar een aantal 
kinderen van de groepen 6, 7 en 8 mee lopen in de Stille Tocht. Zij staan ook 
vooraan bij de kranslegging. Zij worden begeleid door ouders van de Ouderraad 
of een leerkracht. Als uw kind niet mee loopt, wil dat niet zeggen dat u hier niet 
naar toe kunt. Het is een openbare herdenking, waarbij iedereen van harte 
welkom is. Met of zonder uw kind(eren). 
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Nieuwe computersysteem 
Vanaf maandag 1 mei zal het computernetwerk van onze school er een beetje anders uitzien. 
In plaats van de bekende blauwe opstartschermen van C3LO zullen de kinderen een nieuw 
paars opstartscherm te zien krijgen van “deklas.nu” het nieuwe moderne systeem van 
Heutink-ICT. Het zal voor de leerlingen en leerkrachten even wennen zijn in het begin, maar 
alle vertrouwde programma’s blijven gelukkig wel op de 
computer staan. Het nieuwe systeem biedt de school veel 
meer mogelijkheden en op termijn ook voor thuisgebruik. 
Wilt u meer weten over “deklas.nu” neem dan alvast een 
kijkje op de website van Heutink: www.deklas.nu 
 

 
Verkeersexamen 
Toen we met de klas op de fiets door de straten van 
Rijnsburg reden, voelde ik de spanning opkomen. Ik 
was super zenuwachtig en ik was geloof ik niet de 
enige die zenuwachtig was voor het verkeersexamen. 
Toen we aankwamen in de Graaf Florislaan, stonden 
er rijen fietsers die ook de route gingen fietsen en er 
stond een politieauto met een politieman die de 
fietsen van de Julianaschool aan het checken was. De 
Julianaschool en de Wilhelminaschool stonden al te 
wachten tot ze een seintje kregen om de route te 
fietsen. Wij moesten helemaal achteraan sluiten en 

dat was een lange rij! Ik denk dat ik een half uur in de rij heb gestaan voordat ik de route 
eindelijk mocht fietsen. Toen ik aankwam bij de politieman maakte hij een grapje. Ik zei 
namelijk dat ik een nieuwe fiets had en toen zei hij dat hij hem dan niet hoefden te 
controleren. Hij vond zijn grapje zelf nogal heel erg grappig! Toen ik bij de moeder aankwam 
van een jongen uit mijn klas moest ik nog eventjes wachten totdat de fietser voor mij wat 
verder was, maar toen mocht ik eindelijk fietsen! Ik begon bij de rotonde bij de splitsing en 
daarna reden we door naar de bieb. Tijdens de route moesten we twee keer afstappen. Bij de 
Hoftuin moest ik lopen en ik moest lopen bij het bruggetje bij de Schans. Nadat ik de lange 
route had gefietst, kwam ik weer aan  in de Graaf Florislaan en daar zaten al een paar 
leerlingen op een muurtje te wachten, toen ik mijn fiets neerzette, kreeg ik nog een beloning: 
een snoepje! Het was een leuke dag en iedereen is gelukkig geslaagd!  
 
Geschreven door Nelleke 
 
Veel geld voor de zending. 
Wij hebben veel geld opgehaald voor de zending. 
Het zending geld gaat naar  Zuid-Afrika. 
We hebben 58,50 euro opgehaald voor de zending. 
We hebben het geld opgehaald door: armbandjes en bloemen te verkopen. 
En we willen dat  de kinderen in Zuid-Afrika ook een normaal leven hebben. 
Dus daarom hebben wij veel geld opgehaald voor school. We hopen dat ze er veel aan hebben 
en dat ze veel schoolspullen kunnen kopen. En dat de kinderen er heel gelukkig mee worden. 
  
Door: Yenthe en Kimberley uit groep 6 
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Bijbelse geschiedenis 
In de afgelopen weken hebben we gehoord hoe Jezus en zijn vrienden bezig 
waren met de weg naar het Paasfeest. De komende weken gaan we heel even 
terug in het Oude Testament, om daarna de verhalen over Hemelvaart en 
Pinksteren te horen.  
 
We zingen in de klassen veel Christelijke liederen. Ook zingen we uit het 
liedboek. Deze liederen worden in de Kerken gezongen. 
 

7 mei Ps. 75     U alleen U loven wij… 

21 mei Gez. 21  Alles wat adem heeft, love de Here… 

 
 

 
 
 
 
 

Wat gaan de juffen doen met studiedag?  
Connor: een spreekbeurt houden! 
 
Juf Nel vertelt dat we die dag gaan oefenen met Kanjertraining. 
"Dat hoeft u dan niet te doen juf, dat doet juf Irene altijd!" 
 
 

 

 

Begin april. Het verkeersexamen staat voor de deur. Al een week 

of twee heb ik in mijn hoofd een stemmetje dat zegt dat ik toch 

echt de route moet gaan fietsen met mijn dochter. Te druk, 

afspraak, te moe, dochter heeft andere plannen en zo komt het 

examen dichterbij. Uiteindelijk rijden we de generale de avond 

voor het examen. Voordeel van dit tijdstip is dat de bordjes dan al 

hangen, dus hoef ik niet met een papiertje met routebeschrijving 

te fietsen. Best handig dat je dat soort dingen weet bij kind vier, 

want daardoor kon ik twee weken lang dat nare stemmetje 

negeren in mijn hoofd.  

Aangekomen in de Graaf Florislaan stap ik af. Ik vertel dat je hier 

op het plein een tijdje wacht, dat je fiets hier nagekeken wordt en dat je één voor één vertrekt. "Mam, 

dit weet ik allemaal al lang, de juf heeft dat al verteld." Dat is dus een nadeel van zo laat oefenen, de 

juf heeft al het gras voor je voeten weggemaaid. Dan gaan we maar fietsen. We zijn niet de enigen die 

vanavond de route fietsen. Zouden die ouders ook gewacht hebben of fietsen zij doodleuk de route 

meerdere keren? Die ouders zijn er ook. Pffff uitslovers. "Als er iemand voor je rijdt, mag je niet 

inhalen en je mag er ook niet vlak achter rijden." Een geërgerde blik: "mam, dat weet ik!" We stappen 

op en rijden de Graaf Florislaan op. Bij de Oegstgeesterweg aangekomen schiet ze zonder haar hand 

uit te steken rechtsaf het fietspad op, vervolgens weer zonder hand naar rechts de hoek om. Ik roep 

dat ze wel haar hand moet uitsteken. "Jahaa", roept ze achteromkijkend, "dat doe ik morgen heus 
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wel." Op de Oegstgeesterweg vliegt ze over het fietspad. Al snel zitten we dicht achter een andere 

kandidaat. Ze haalt niet in, maar gaat nog net niet aan de bagagedrager van de vader van de 

voorganger hangen. "Hou wat afstand", roep ik. "Negeer", denkt mijn dochter. Al file rijdend komt het 

Koomansplein dichterbij. Handen uitsteken en over schouders kijken is denk niet chill, want dochterlief 

doet alsof ze daar nog nooit van gehoord heeft. Voor het museum rijd ik de stoep op. Verstoord kijkt 

ze achterom als ik haar terugroep. Op de stoep voor het museum draai 

ik pedagogisch verantwoord mijn praatje af. Haar blik dwaalt af, dit 

weet ze immers allemaal al en ze wil nu weer verder fietsen. Als ze 

belooft dat ze zich nu aan de regels houdt en niet in het wiel van een 

voorganger gaat rijden, stappen we weer op. De eerste paar bochtjes 

gaan wat beter, maar blij word ik er niet van. Waarom ben ik niet 

eerder met haar gaan fietsen, waarom op de laatste avond. Nu kan ik 

niet nog een keer. Met klotsende oksels rijd ik verder. Het stemmetje 

neemt het over in mijn hoofd: "eigen schuld, jij wacht tot het laatste 

moment, morgen slaagt ze niet." Al fietsend, corrigeer ik. Al wat het 

oplevert, is een boos kind. Echt beter fietsen gaat ze er niet van. Als ik een tijdje niets zeg, lijkt het wat 

beter te gaan en als we in de Kanaalstraat even moeten afstappen omdat er wat verwarring is over de 

route, lijkt het daarna wel of ik een ander kind bij me heb. Vingeruitstekend en overschouderkijkend 

rijdt ze voor me. Na een paar bochtjes geef ik haar een compliment. Fout!!!! Geïrriteerd kijkt ze om: 

"maham, niet doen!" Gekrenkt fiets ik door. Is dit mijn kleine meisje, kind vier dat nu ook gaat 

puberen. Al fietsend vraag ik mij af waar de tijd is gebleven. Als we weer zijn aangekomen op het plein, 

complimenteer ik haar voor het laatste stuk, ze laat het toe. "Morgen moet je wel de hele rit zo rijden 

hè!" "Jahaa, dat weet ik! Kijk daar rijdt Femke, die rijdt voor de derde keer mam." Au! Die komt aan. 

Mijn dochter zakt morgen, omdat ik weer zo nodig tot het laatste moment moest wachten. Het 

stemmetje doet zijn werk, mijn schuldgevoel is compleet. We fietsen naar huis en drinken thuis nog 

wat.  

De volgende dag zwaai ik haar uit met een knoop in mijn maag. Zelf heeft ze er gelukkig alle 

vertrouwen in. Op hoop van zegen dan maar. Tussen de middag komt ze thuis. "Hoe ging het?" "Heel 

goed, ik denk dat ik geslaagd ben." Wat een zelfvertrouwen. Daar kan ik nog wat van leren.  

's Middags weten we de uitslag. Geslaagd! Bovendien een foutloos gereden rit! Pffff, zijn mijn 

opmerkingen en haar geërgerde blikken toch niet voor niets geweest. Het stemmetje druipt af en voor 

ons kan het boek verkeersexamen dicht. Volgende week doet kind 1 rijexamen. Gelukkig is het daarbij 

verboden om te oefenen. Dat scheelt weer!  


