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Nieuwsbrief februari 2017   

 

 

 
 
 
27 februari – 3 maart  Voorjaarsvakantie 
6 – 10 maart   Sikkens schilders in school 
6 – 12 maart    School van de week Aquamar 
7 maart    Inloopspreekuur Jeugd- en GezinsTeam 8.30 – 9.00 uur 
13 maart   Inloopmoment in alle klassen 15.30 uur 
14 maart   Kunstmenu voorstelling groep 3 en 4 
30 maart   Studiedag leerkrachten, alle leerlingen zijn vrij   
 

 
Projectdag 
De kleuters waren al wat eerder begonnen met het project bouwen en 
wonen. Maar op donderdag 23 februari werkte de hele school over dit 
onderwerp. Langzaamaan veranderde de klassen in een bouwput. 
Het ochtendprogramma bestond uit het vergaren van informatie. De ene 
leerkracht liet de kinderen zelf plannen maken, de andere leerkracht leerde 

de kinderen op een andere manier hoe je stevig en veilig 
kon bouwen. Hoe bouw je een goede school? Hoe maak je 
een stevige brug? Er werden plattegronden getekend, er 
kwam een binnenhuisarchitect in de klas en een opa die kon 
timmeren. Op vele verschillende manieren leerden de 
kinderen over bouwen en wonen. Het middagprogramma stond in het teken 
van creativiteit. Door de kinderen waren allerlei materialen verzameld en de 
leerkrachten gaven een opdracht passend bij het onderwerp van de klas.  
Om half 4 was het lekker druk in school. Veel ouders kwamen even kijken naar 
de kunstwerken van de kinderen. 
Op de website zijn de foto’s te zien van deze geslaagde dag. Neem gerust 

even een kijkje, ook bij de groepen. 
 
Bezoek bij de KTS 
Het was heel erg leuk op de KTS. 
We gingen heen en terug met de auto’s van moeders en vaders van 
kinderen uit onze klas. Er waren leerlingen en docenten om ons te 
helpen. Ik vond het 
superleuk en zo te zien de rest van de klas ook. We kregen een pakketje 
met onderdelen die we vervolgens zelf in elkaar moesten zetten. Je 
moest niets kwijtraken, want je had precies genoeg onderdelen.  
Ook kregen we een schroevendraaier om de schroeven vast te 
schroeven. De vogelhuisjes zijn leuk geworden. Ik vond het best lastig, 
maar het is toch gelukt! 
Jasmijn Kea 
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Sikkens Schilders 
Ze komen! De schilders! Namens Sikkens komen er van 7 t/m 9 maart schilders de Bibliotheek 
en de aula/computerlokaal opfrissen. We stonden al meer dan een 
jaar op de lijst bij Sikkens, maar nu is het eindelijk zover. Sikkens maakt 
een kleurenplan en laat leerlingschilders onder begeleiding van een 
zogenaamde ‘oude rot in het vak’ de klus klaren. 
We zijn erg blij dat ze niet alleen onze Bieb op school verven, maar dat 
ze ook het computerlokaal onder handen nemen. 
De kleuren zijn op dit moment nog niet bekend, maar het wordt 
natuurlijk prachtig! 
Een klein nadeel is dat we de hele week van 6 t/m 10 maart geen 
gebruik kunnen maken van zowel de bibliotheek als het 
computerlokaal. Mocht u computer- of biebouder zijn, dan bent u 
alvast op de hoogte dat deze momenten niet door gaan in de ze week. 
 
 
Voor schooltijd op het grote plein 
De Oranje Nassauschool heeft al lange tijd afspraken met de Speelbrug over het gebruik van 
het grote plein tussen de middag. De Speelbrug heeft beschikking over het plein tot 13.15 uur. 
Dan zijn er dus geen andere kinderen toegestaan dan alleen de kinderen die op dat moment 
via de Tussenschoolse Opvang van de Speelbrug onder de verantwoordelijkheid van de 
Speelbrug vallen. Het hek zit dan ook dicht en gaat pas open rond 13.15 uur.   

De laatste tijd komen er kinderen te vroeg naar school, soms al voor 13.00 uur. 
Wij vragen u erop toe te zien dat uw kind rond 13.20 uur ( en in ieder geval 
voor 13.30 uur) op school komt. Vanaf dat tijdstip is er ook pleinwacht 
aanwezig.  
We willen benadrukken dat toch vroeger dan 13.15 uur in de buurt van de 
school rondhangen en op straat wachten tot het hek weer open gaat absoluut 
geen veilige situatie is, en dat dat niet de bedoeling is. Wilt u dit ook thuis met 
uw kind bespreken? Wij hopen op uw medewerking en zien de kinderen graag 
veilig rond 13.20 uur weer terug op school. 
 

 
Verkeersexamen groep 7 
Op donderdag 6 april maken de kinderen van groep 7 het verkeersexamen. Het examen 
bestaat uit twee onderdelen: het praktisch en het theoretisch verkeersexamen. Bij het 
praktisch verkeersexamen fietsen de kinderen een route door Rijnsburg. Daarover ontvangt u 
later meer informatie.  
Voor het theoretisch verkeersexamen oefenen we in de klas diverse oude verkeersexamens. 
Ook thuis kunnen de kinderen oefenen. Op de website examen.vvn.nl staat een aantal 
oefenexamens. Het is erg aan te raden dit samen met uw kind te oefenen. De kinderen van 
groep 7 hebben er ook een folder van mee naar huis gekregen. 
 
 
 
  

http://examen.vvn.nl/
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Nieuw gezicht in school 
Ik zal mij even voorstellen. Ik ben Conny van Beelen, getrouwd en 
samen hebben wij drie volwassen kinderen. Ook hebben wij drie 
kleinkinderen en de vierde is op komst.                    
Ik ben 5 jaar geleden afgestudeerd aan de PABO en heb voornamelijk 
voor groep 1-2 gestaan. Voordat ik hier ben komen werken, werkte ik 
op de basisschool  
‘de Morgenster’, in Amsterdam zuidoost. Ik ben hier gestopt vanwege 
de lange reistijd. Ik zag een vacature voor de invalpool bij de pcbo 
Rijnsburg en heb hier op gesolliciteerd. Nu hoef ik maar 10 minuten te 
fietsen vanuit Katwijk, waar ik woon, in plaats van ruim een uur in de auto. Op dit moment val 
ik in op donderdag en vrijdag in groep 8. De woensdag val ik ook in, en dit zal op verschillende 
basisscholen binnen de Duin- en Bollenstreek zijn. Nu heeft u een beetje een beeld van mij, als 
u nog vragen heeft kom gerust langs voor een praatje.  
Groetjes Conny van Beelen 
 
 

Aquamar School van de week 
Van 6 tot 12 maart is onze school aan de beurt als School van de 

Week in zwembad Aquamar. Tijdens de recreatieve openstelling 

kunnen leerlingen van onze school op vertoon van het School van 

de Week kaartje voor €2,50 vrij zwemmen in het recreatiebad. 

Opgelet: kinderen zonder zwemdiploma mogen het zwembad 

alleen betreden onder begeleiding van een betalende volwassene. 

Dus zoek snel de openingstijden op en ga lekker een duik nemen!!  

 
 
Muzieklessen groep 5 en 6 
Dinsdagmiddag is de komende weken een muzikale middag in groep 5 en 6. Er komt die 
middag een muziekjuf in de klas. Ze heeft een gitaar bij zich en kan heel goed zingen. We gaan 
de komende weken leren welke soorten muziekinstrumenten er allemaal zijn en tot welke 
categorie ze behoren. Om ze te onthouden zingen we er een lied over. De laatste les, eind 
maart zullen we ook met echte muziekinstrumenten aan de slag gaan. 
 
 
Rapportgesprekken 
Op 14 en 16 februari werden in de groepen 1 tot en met 7 
rapportgesprekken gevoerd. Fijn dat alle ouders op school 
konden komen om de voortgang van hun kind of kinderen te 
bespreken!! We hebben fijne gesprekken mogen voeren.  
Groep 8 kreeg het rapport op vrijdag 17 februari mee. 
Veel kinderen hadden overigens met hun eigen juf of 
meester de Cito grafieken al besproken.  Dit leidt tot mooie 
gesprekken. Alle kinderen hebben vol trots hun rapport thuis 
in mogen bekijken. We zouden het fijn vinden als alle 
rapporten uiterlijk vrijdag 10 maart weer op school terug 
zijn. Vergeet u niet uw handtekening te zetten? 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq-OCG96PSAhVEahoKHSN5AKwQjRwIBw&url=https://omdenken.nl/rapport/&psig=AFQjCNFUdt_k9IhuIINw_S3OsFRRDDSudg&ust=1487860647424787
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Museum Rijnsburg. 

Van onze verslaggever. 

De kinderen van de Oranje-Nassau school bezochten vanmorgen het Rijnsburgs Museum. Een 

van de kinderen zei: Een paar dingen waren leuk, bijvoorbeeld het filmpje. Het museum was 

erg krap voor alle kinderen. Juf Corinda moest alles goed in de gaten houden. Een hele klas 

begeleiden is niet niks, zei Corinda. Het museum was klein, maar er waren twee vertellers. Het 

museum heeft 1 verdieping. Op de begane grond was verteller Henk bezig met het filmpje. Op 

de 1e verdieping was verteller Gert over de burgemeester uit 

1920 aan het vertellen. Een van de leerlingen vertelde: Er 

stonden poppen in de kamer waar de burgemeester zat. Het 

Rijnsburgs Museum bestaat al 39 jaar. Een moeder (die mee 

was om te begeleiden) vertelde: Er was een voorwerp, maar 

niemand wist wat het betekende. Het was echt een 

beestenboel met al die kinderen. Maar, ze zijn er niet voor 

niets geweest. Hieronder: Het Rijnsburgs Museum. 

Laura Verhagen 

 
Voorleeswedstrijd 2017 
Geschreven door Jasmijn van Egmond 
Ik heb dit jaar meegedaan aan de voorleeswedstrijd. 
Het was een leuke en spannende ervaring, maar helaas heb ik niet 
gewonnen. 
De wedstrijd nam zich plaats in de bibliotheek van Valkenburg. 
Er waren 16 kinderen die meededen en daarvan zijn er twee doorgegaan. 
Ik hoop dat er volgend jaar iemand meedoet van de ONS die een ronde 
verder komt 
 
 
 
Bijbelse geschiedenis 
In de afgelopen weken hebben we gehoord hoe het volk Israël het land onder leiding van diverse 
koningen weer opbouwd. Na 70 jaar is het volk weer terug in de stad Jeruzalem. 
Na de vakantie gaan de verhalen over Jezus. Wat maakt hij allemaal mee? En de 
aanloop naar het Paasverhaal gaat beginnen.  

 
We zingen in de klassen veel Christelijke liederen. Ook zingen we uit het 
liedboek. Deze liederen worden in de Kerken gezongen. 
 

19 maart Gez. 172      Een mens te zijn op aarde…. 
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Saar: Juf Bep was bij ons in de klas. Ze ging een verhaaltje vertellen. Niet uit een boek, maar 
met haar mond. 
 
Max: Mijn vader en moeder gaan nooit naar bed. 
Juf: Ook niet in de nacht? 
Max: Nee nooit! 
 
 
 

 
 

Werkstukdruk 
"Mam, ik moet dit jaar een werkstuk maken over een land! Ik ga het over Gran Canaria doen!" 
Een paar dagen later... 
"Ja mam, wat denk je, ik moet het over Spanje doen, de juf zegt dat Gran Canaria geen land is, 
maar bij Spanje hoort!" 
Zo begon bij ons het leed dat werkstuk heet. Dochterlief eerst nog enthousiast, maar gelijk al 
teleurgesteld in de (logische) eis die aan haar werd gesteld. Ze nam een heel boekwerk mee 
naar huis waar precies in stond beschreven waar de boekbespreking, spreekbeurt en het 
werkstuk aan moesten voldoen dit jaar. Zorgvuldig borg ik het op in de kast op de plek waar 
het een paar jaar terug ook altijd keurig stond toen haar oudere broers en zus nog op de 
basisschool zaten en werkstukken en spreekbeurten hadden waar ik me mee bemoeide. Dat is 
dus wat ik dacht dat ik gedaan had..... 
Naarmate de tijd verstreek, hoorde ik af en toe het woord werkstuk vallen en vroeg ik eens 
naar de stand van zaken, maar alles leek onder controle. Ergens in februari moest het af. Dat 
was nog een eind weg. Zo rond de kerstvakantie (lees: erna) begon ik met vragen stellen; "heb 
je al wat aan je werkstuk gedaan? Waar ga je het over hebben?" "Ja, over Spanje natuurlijk!" 
"Ja dat snap ik schat, maar Spanje is nogal een groot begrip, wat moet je eigenlijk voor 
hoofdstukken hebben en wanneer moet het ook alweer af?" "Het moet in februari af en ik 
weet niet wat voor hoofdstukken ik moet hebben." "Ik zal even dat papier van de juf erbij 

pakken, dan kijken we even." Ik liep naar de keuken en opende 
het kastje bij het raam. De plek van mij om dit soort zaken te 
bewaren. Uit het zicht, maar bij de hand. Ik zocht wat tussen 
andere belangrijke dingen, maar vond geen uitleg van het 
werkstuk van groep 7, hmmm, kastje ernaast. Daar verdaagt ook 
weleens wat. Niks! Ik kreeg wat kriebels in mijn buik. Stapeltje 
administratie dan? Even zoeken... Alweer niks! "Heb jij zelf dat 
papier van de juf opgeruimd?", vroeg ik hoopvol. "Welk papier?" 
Hier begon obstakel één, waar vinden we de uitleg van de juf en 
nog belangrijker de eisen van het werkstuk. Er ging een week van 
onrust overheen, (ik zou natuurlijk gewoon langs mijn neus weg, 
tijdens de lunch aan mijn collega kunnen vragen of ze nog een 
exemplaar had, maar dan zou ze erachter komen dat dochter en 
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ik nog niet waren begonnen) uiteindelijk vond dochterlief gelukkig ergens in haar eigen map 
de brief. We konden starten! 
Ik keek even snel naar de inleverdatum. Er stond: zorg dat je werkstuk af is op vrijdag in de 
één na laatste week voor de vakantie. Dan heb je nog een week voor de layout. Prima, tijd zat 
dus. Ik liet mijn kind wat aanklooien achter de laptop, gooide er af en toe een tip tegenaan, 
deed een poging om haar de bibliotheek in te krijgen, maakte met haar een 
hoofdstukindeling, maar verder liet ik haar lekker aanmodderen. Het was tenslotte haar 
werkstuk. De weken vorderden en we zaten zo'n drie weken voor de voorjaarsvakantie. Ik 
moest me er maar eens mee gaan bemoeien. "Schat hoe is het met je werkstuk?" "Goed 
hoor." "Mag ik het even zien?" Ik kreeg de laptop voor mijn neus en zag dat de 
hoofdstukindeling die ik gemaakt had, weg was. Er was wat geknipt en geplakt en ze had 
geprobeerd om iets te schrijven. Nog niet veel dus. "We gaan woensdag naar de bieb", zei ik. 
Boeken over Spanje halen. "Dat wil ik niet." "Waarom niet?" "Dat doet niemand." "Dus?" 
Ik liet het maar even zo en begon over de hoofdstukken. "Waar is die indeling die ik gemaakt 
heb?" "Weg." "Waarom?" "Nou ik had het met mijn zus gedaan en zij zei dat het zo moest." 
"Maar op de brief van de juf staat toch precies hoe het moet?" " 
Langzaam kreeg ik stress, waarom had ik haar laten ploeteren, waarom had ik niet eerder 
ingegrepen? "We gaan woensdag naar de bieb. Over drie weken moet het af zijn, we gaan nu 
tempo draaien." "Het moet al 17 februari af hoor." "Wat?" Ik viel nog net niet van mijn stoel. 
"Hier staat dat je het dan af moet hebben, zodat je daarna nog naar de vorm kunt kijken." "Op 
het bord staat 'inleveren 17 februari.'" 
Rode vlekken in mijn nek. We zijn direct naar de bieb gereden en hebben wat meegenomen. 
Veel te moeilijk, maar we hadden wat. Samen met internet kwamen we vast een heel eind. Ik 
zal u de details achter de computer besparen, maar 
uiteindelijk was het donderdagavond de 16e zo goed als 
af. Ik wist dat de rode inkt in de computer op was, maar 
ook dat er een nieuwe op voorraad was. De 17e tussen 
de middag de puntjes op de i. Uitdraaien en 's middags 
mee naar school. Trots als een pauw liep ze naar boven 
om te printen. Ik telde langzaam tot 30...... "MAM, 
MAHAM, de inkt is op!" Nu kon ik:" Tja dat heb je ervan 
als je zo laat begint hè. Nu kun je het niet inleveren." 
Twee Bambi ogen keken me aan. "Maar gelukkig hebben 
we meestal wel inkt liggen, even kijken." Ik vulde de 
printer met een nieuwe lading rode inkt en liep weer 
naar beneden. Klopje op mijn schouder. Haar even laten 
stressen en toch het werkstuk op tijd bij de juf op het 
bureau. "MAM, MAHAM!" Wat nu weer? "De andere inkt 
is ook op." Ik liep weer naar boven en zag dat de zwarte 
inkt echt op was. Die had ik dus niet op voorraad.... Het 
klamme zweet brak me uit, maar kalm zei ik: "Dan moet het maandag, of je levert het 
vanmiddag om half vier maar in." Ze keek me aan, ik verwachtte een huilbui, boosheid, 
frustratie, maar niets van dat alles. "Ok, ik zeg wel dat de inkt op was!" Ze stapte op de fiets 
en reed weg. 
Verbluft bleef ik achter, ergens ging er hier iets mis. Wie was hier nou eigenlijk degene die zich 
druk maakte? Ik vloog naar de winkel en haalde inkt. Ik had in ieder geval mijn best gedaan.  
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MEERTALIGHEID 

Sommige kinderen groeien meertalig op. Dit kan op verschillende manieren: 

-  Het kan zijn dat er binnen uw gezin twee talen worden gesproken: vader spreekt 

bijvoorbeeld Engels en moeder Nederlands. Uw kind kan zonder moeite beide talen 

leren spreken. Wel is het belangrijk dat beide ouders veel in zijn of haar moedertaal 

met het kind spreken. 

- Het kan ook zo zijn dat uw kind in het gezin zijn moedertaal leert en buiten het gezin 

het Nederlands. Soms leren kinderen het Nederlands al vroeg van oudere broertjes of 

zusjes of bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal en soms pas op de basisschool. Voor deze 

kinderen is de moedertaal (de eerste taal) de basis voor het Nederlands (de tweede  

taal). Hoe beter uw kind de moedertaal spreekt, hoe gemakkelijker het de 

Nederlandse taal zal leren. 

Hoe snel kinderen de Nederlands taal leren, hangt af van verschillende omstandigheden. 

Kinderen die al vroeg met het Nederlands in aanraking zijn gekomen, hebben een voorsprong 

op kinderen die pas op de basisschool Nederlands horen. De kinderen die hun moedertaal 

goed beheersen, leren gemakkelijker Nederlands. 

Praat dus veel met uw kind in uw moedertaal ! 

Laat uw kind merken dat u het belangrijk vindt dat het ook Nederlands leert spreken. Zorg 

voor mogelijkheden om uw kind met de Nederlandse taal in aanraking te laten komen. Kijk 

samen naar Nederlandse kinderprogramma’s  zoals Sesamstraat, Koekeloere (SchoolTV), 

Jeugdjournaal en Klokhuis.             Laat uw kind spelen met Nederlandse kinderen. Een 

duidelijke scheiding van de talen is belangrijk: spreek geen twee talen door elkaar. 

                                                                        Logopedische dienst gemeente Katwijk 

 

Lente- Het is vrijdagmiddag, 24 februari….de zon schijnt heerlijk!  Iedereen een:                               

 


