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Nieuwsbrief december 2017   

 

 

 
 
 

 25 december t/m 5 januari  kerstvakantie 
 8 januari    studiedag, kinderen vrij 
 10 januari    VO-gesprekken gr. 8 

26 januari    Nieuwsbrief januari 
  

 

 

Kerstknutselen 

Het was weer gezellig druk in de 
school op donderdag 7 december. 
De kinderen gingen met elkaar 
knutselen, een bovenbouwer met 
een onderbouwer. Altijd leuk om 
te zien hoe ze elkaar kunnen hel-
pen! De resultaten hebben de af-
gelopen weken in de school ge-
hangen. Het zag er prachtig uit!  

 

Bureau Halt: vuurwerk (geschreven door Mark Hendriks, groep 8) 
Bureau Halt was donderdag 14 december ’17 bij ONS om het over vuurwerk te hebben. Ze 
zeggen dat het wel leuk, maar ook gevaarlijk kan zijn. We deden een quiz over de veiligheid 
en regels van vuurwerk. Zo zeggen ze dat je bepaalde categorieën hebt, bijvoorbeeld : cate-
gorie 1, is geen klapvuurwerk, het zijn bijvoorbeeld tolletjes en flair potten. Je hebt ook ca-
tegorie 2, dat is klapvuurwerk, waaronder rotjes, babypijlen en vuurwerkpijlen.je hebt ook 
categorie 3 dat is moeilijk te kopen en het mag niet, want categorie 3 is illegaal vuurwerk. De 
voorbeelden van dat verboden vuurwerk zijn cobra’s, nitraten en lawinepijlen. En als laatst 
heb je categorie 4 en dat is professioneel vuurwerk. Dat word alleen gebruikt bij belangrijke 
gebeurtenissen, zoals koningsdag. Er kwam ook een wijkagent en toen iedereen hem zag, 
waren ze allemaal opgewonden. Hij had het over veiligheid en het bekeuren van mensen 
met illegaal vuurwerk  of als je iets kapot maakt. En hij had ook gezegd dat ze in alleen in de 
gemeente Katwijk meer dan 40.000 euro betaald wordt aan schade. En daarna hadden we 
het over dat we een dag eerder vuurwerk konden kopen, want op 31 december ’17 valt op 
een zondag, dus kunnen we het niet meer kopen op 31 december Dus toen hebben ze het 
besloten dat je nu ook op 28 december vuurwerk kan kopen. Toen de agent gestopt was met 
praten gingen we verder met de quiz. Er kwam een vraag over dat het wel veilig is als de lont 
het niet doet, dat je dan hem nog een keer kon aansteken. Na de quiz keken we nog een 
filmpje van Enzo Knol over veilig vuurwerk afsteken. Ten slotte gingen we naar huis.   
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Mutaties 

Juf Marlies van Amerom uit groep 3 gaat per 12 maart met zwangerschapsverlof. Om de 

continuiteit van het onderwijs zo optimaal mogelijk te waarborgen, is er per die datum 

gekozen voor de volgende oplossing: 

Juf Jertske neemt groep 3 op maandag, dinsdag en woensdag voor haar rekening en juf Irene 

doet dat op de donderdag en vrijdag. 

In groep 4 wisselen juf Nel en juf Irene hun dagen om het bovenstaande mogelijk te maken. 

Groep 6 krijgt op de maandagen een nieuwe leerkracht: juf Monique Kroon uit Rijnsburg. Zij 

zal zich t.z.t. in de nieuwsbrief aan u voorstellen. 

 

Verlenging 

Het contract met de interim-directeur is verlengd tot de voorjaarsvakantie. Zodra er 

mededelingen kunnen worden gedaan over de directeur, mevrouw Corine van de Vijver, zal 

de directeur-bestuurder u hierover berichten. 

 

Aanmelding  

In verband met de organisatie van onze scholen verzoeken wij u vriendelijk om de kinderen 

die volgend schooljaar 4 jaar worden aan te melden via een formulier, te verkrijgen bij de 

directeur. 

 

Ouderenquête  

In het kader van het Beleid Veilige School hielden wij een ouderenquête over sociale 

veiligheid. Wij maakten gebruik van een gestandariseerde enquete (WMK PO) om onze 

resultaten te kunnen vergelijken met andere scholen in het land. De enquête is verwerkt 

door twee ouders uit de medezeggenschapsraad, waarvoor onze dank. 

 

De respons was 37%. Dat is een laaggemiddelde score.  

Er kon gescoord worden op een 4-puntsschaal: van ONEENS naar EENS. 

Indien er 75% of hoger werd gescoord op 3 of 4 in de schaal, dan werd dit beoordeeld als 

voldoende of goed. Indien er 75% of lager werd gescoord dan werd dit beoordeeld als verbe-

terpunt. 

 

De volgende stellingen scoorden 90% of hoger (=goed t.o.v. landelijk gemiddelde): 

Mijn kind voelt zich veilig in de klas (96%) 

Mijn kind voelt zich veilig in het schoolgebouw (96%) 

Mijn kind voelt zich veilig op het schoolplein (92%) 

Mijn kind voelt zich veilig op weg van huis naar school (90%) 

Mijn kind voelt zich veilig op weg van school naar huis (90%) 

 

De school zorgt ervoor, dat mijn kind niet bang is voor andere kinderen uit de groep (91%) 

De school zorgt ervoor, dat mijn kind niet bang is voor andere kinderen uit andere groepen 

(95%) 

De school zorgt ervoor, dat mijn kind niet bang is voor de eigen leerkracht(en) (94%) 
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De school zorgt ervoor, dat mijn kind niet bang is voor de leerkrachten uit andere groepen 

(97%) 

De school zorgt ervoor, dat mijn kind niet bang is voor andere volwassenen dan de 

groepsleerkracht(en) – zoals onderwijsassistent, conciërge, gymleerkracht, stagiaire- (96%) 

De school zorgt ervoor, dat mijn kind niet bang is voor directeur en intern begeleider (94%) 

 

De volgende stellingen gaven aanleiding om hier een verbeterpunt van te maken: 

De school helpt leerlingen die worden gepest (69%) 

De school neemt contact op als mijn kind een probleem veroorzaakt (73%) 

Ik kan invloed uitoefenen op het beleid van de school (50%) 

 

Alle overige stelling scoorden voldoende (tussen de 75% en 90%). 

 

De verbeterpunten zullen nu eerst in het team en in de MR worden besproken. 

Wie geïnteresseerd is in de volledige uitslag, kan dit aangeven bij de directeur. 

Verhuisperikelen van groep 4 
Op 8 december was het zover….groep 4 ging verhuizen naar het computerlokaal. In de we-
ken daaraan vooraf al veel kasten leeggeruimd, spullen uitgezocht en ingepakt. Terwijl groep 
4 naar de gym was hebben we met een aantal sterke jongens uit groep 8 de tafels en stoelen 
verhuisd naar ons tijdelijke onderkomen.  
De kinderen vonden het best wel spannend maar ook leuk! Zoveel computers! 

In het lokaal van de Speelbrug wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de verbouwing. 
Het lokaal is uitgebreid, waardoor er een mooie plek is ontstaan voor de computers. Ook 
wordt er een nieuw smartbord geplaatst. 
Op vrijdagmiddag 22 december staat de volgende verhuizing op het programma. Na de 
kerstvakantie verwelkomen we op dinsdag 9 januari de kinderen van groep 4 in het lokaal 
boven. Alweer een spannend moment voor de kinderen! Maar….we hebben er zin in! 
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Bijbelverhalen 
Deze week stond het Kerstfeest centraal. In alle klas-
sen hebben we dit mooie feest mogen vieren. Na de  
kerstvakantie mogen we horen over Jezus die op-
groeit, die als 12-jarige in de tempel mag zijn. Ook 
verhalen over Johannes de Doper. En over het mooie 
werk wat Jezus mag gaan doen, zichtbaar in wonder-
verhalen. 
 

 
 

 
 
 

Groep 3 
Fem v. D.: “Juf, in de kerstvakantie ga ik naar Afrika en daarna kom ik denk ik op de Noord-
pool.” 
Marit B.: “Juf, niemand kan de mevrouw beter maken, dus moet ze naar de laatste hulp! 
Hugo: “Ik heb geen zwart. Oh, ik heb Sjaak Zwart!” 
 
Groep 7 
We maken kerststalletjes met groep 3 en 7. Sem is klaar, maar waar is Maria? Ach, zegt Sem, 
ik hou niet van vrouwen. 
 
 
 
 
Kerst 2017  
We leven in de donkere dagen voor kerst.  
Letterlijk en voor sommigen ook figuurlijk.  
Jezus zegt: Ik ben het licht van de wereld.  
Wie Hem volgt zal niet in de duisternis wandelen. 
Diegenen worden niet voor niets ook ‘kinderen  
van het Licht genoemd’. 
Jezus is het Licht.  
Wij mogen de reflectoren zijn van Zijn licht.  
Iets om met Kerst op te reflecteren?  
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Het team van de Oranje Nassauschool 

wenst u en jullie gezegende kerstda-

gen en een gelukkig en gezond 2018! 
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