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Nieuwsbrief mei 2017   

 

 

 
 
 
22 – 27 mei  Vakantie 
30 mei – 9 juni Cito toetsen in groep 1 – 6 
4 -5 juni   Pinksteren 
6 juni   Inloopmoment van 15.30 – 16.00 uur 
7 juni   Spreekuur Centrum Jeugd en Gezin 8.30 – 9.00 uur 
14 juni   Paardenmarkt, alle kinderen vrij 
15 juni   Schoolreisjes groep 1 – 7 

 
 
Schooplein proef 
Na de vakantie starten we op het grote schoolplein met een proef. We gaan een paar weken 
in twee groepen buitenspelen. Dit betekent dat groep 7 en 8 om 10 uur naar buiten gaan en 
groep 5 en 6 om 10.15 uur. Op die manier hebben de kinderen meer ruimte op het plein om 
te spelen. Na een paar weken zullen we dit evalueren en besluiten of we het voortaan zo 
houden of terug gaan naar de huidige situatie. In de tijd dat er buiten gespeeld wordt, zullen 
de groepen die binnen zijn eten en drinken, werk nakijken of zelfstandig aan het werk zijn. Er 
wordt in dat kwartier niet klassikaal lesgegeven, omdat het buiten dan wat rumoerig is. We 
hopen op veel spelplezier voor de kinderen. 
 
 
Schoolreis 
In de vorige nieuwsbrief stond al waar de schoolreisjes dit jaar naar toe 
gaan. Inmiddels zijn ook alle vertrek- en aankomsttijden bekend. 
Natuurlijk wordt dit nog bevestigd door een brief die de kinderen meekrijgen. Waar ook de 
tijden op staan van het verzamelen en wat je allemaal mee ‘moet’ nemen. 
 

Groep Waarheen? Vertrek Aankomst 

1 en 2 Groenendaal 9.30 uur 15.00 uur 

3 en 4 Linneaushof 9.30 uur 17.15 uur 

5 en 6 Archeon 9.15 uur 16.30 uur 

7 Efteling  8.15 uur 19.45 uur 

 
 
Sportdag 
Wat was het jammer toen een lange stoet sportief geklede kinderen bij de fietsbrug aankwam 
en er omgekeerd moest worden. Balen! Het weer was te slecht om de sportdag door te laten 
gaan. Iedereen ging terug naar school. Rustig aan werd daar het schoolse ritme weer 
opgepakt. De kinderen aten hun zelf meegebrachte lunch op en maakte er met elkaar toch 
nog een fijne dag van.  
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Avond4daagse 
Op het moment dat u dit leest, lopen meer dan 80 kinderen van onze school mee met de 
avond4daagse. 4 avonden lang zo’n 5 kilometer per keer. En iedere avond kunnen zij rekenen 
op iets lekkers dat door de Ouderraad georganiseerd wordt. De oranje shirts ziet u al vanaf 
verre aankomen. Het is een gezellige boel, maar vooral heel sportief!! Vrijdagavond, rond de 
klok van half 9 kunt u alle kinderen (en hun ouders) binnenhalen in Katwijk aan de Rijn! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koningsspelen en verjaardagen 
We begonnen de dag met het dansen van de speciaal 
voor deze gelegenheid geschreven Okido! De 
afgelopen weken hebben we deze dans veel in de klas 
geoefend, maar op het plein is het toch anders. Want 
alle toegestroomde vaders, moeders, opa’s , oma’s 
ooms en tantes keken toe.  
Maar het lukt ons natuurlijk! Met behulp van groep 8, 
die het voordoet, dansen we Okido! 
Eenmaal in de klassen was het tijd voor cadeautjes. 
Wat een verwennerij voor alle leerkrachten! We kunnen weer heerlijk onder de douche, in 
bad, thee drinken met chocolade erbij, bloemen op tafel zetten en ons lekker insmeren met 
crème. Namens alle juffen en onze meester hartelijk dank voor alle cadeaus!! 

Hierna was er nog wat tijd over in de klas voor een spelletje, 
waarna we aan de Koningsspelen konden beginnen. Voor groot 
en klein waren er op twee pleinen en in de klassen spelletjes te 
doen. Met behulp van ouders werd dit allemaal in goede banen 
geleid, waarvoor hartelijk dank!! 
De onderbouw at heerlijk pannenkoeken in de klas en konden 
daarna beginnen aan de vakantie. De bovenbouw kwam ’s 
middags nog terug naar school. Daar deden zij in hun eigen klas 
iets leuks. Veelal onder het genot van iets lekkers. 
 

 
Schoolkamp 
Woensdagochtend, 17 mei, vertrokken de kinderen van groep 8, samen met 3 leerkrachten en 2 
ouders richting Hierden. In een gloednieuw kampgebouw zullen zij zich 3 dagen lang vermaken. Er 
wordt geslapen in tenten. Er worden veel bosspellen gespeeld, er staan creatieve activiteiten op het 
programma. Vrijdag vroeg in de avond zal de groep weer terug komen.  
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Bevrijdingsmonument van groep 7 
Maandag zijn er 2 kinderen van de basisschool de Dubbelburg naar de Oranje Nassau  
School gekomen om het bevrijdingsmonument over te dragen aan groep 7 van  
de ONS. Daarna is groep 7 naar het monument gegaan en daar waren ook de 
locoburgemeester en de kunstenaar die het beeld heeft gemaakt. De kunstenaar  
heet Joop van Egmond. Hij ging uitleggen wat het beeld betekent. De halve  
wereldbol betekent de wereld en de vogel die er uit komt vliegen betekent vrede.  
De drie palen zijn een eerbetoon aan God. Joop van Egmond is ook naar Auswich  
geweest en heeft daar een steen meegenomen. Deze steen ligt nu achter het  
monument met een tekst er op. We hebben toen stilte gehouden en iedereen  
heeft een roos neergelegd. Nu zal groep 7 het netjes onderhouden en volgend jaar 
overdragen aan een andere school. 
Geschreven door Amée 
 
 
Herdenkingsdienst 4 mei 
Bij het adopteren van het monument hoort ook het leveren van een bijdrage tijdens de 
herdenkingsdienst die na de kranslegging plaatsvindt. Dit jaar was de Schakel en de Oranje 
Nassau School aan de beurt. Bij ons op school kwam Cobie Verheij. Zij is de oma van Jasmijn 
van Egmond en kan mooie gedichten schrijven. Samen met de kinderen uit groep 7 hebben zij 
gepraat over de oorlog. Met dit gesprek in haar hoofd heeft ‘oma’ onderstaand gedicht 
geschreven. Tijdens de herdenkingsdienst is dit gedicht voorgedragen in de kerk door Jasmijn 
en Lucy. We willen het hier graag met u delen. 
 
IN DE STILTE 
 
In de stilte wil ik denken 
 aan de oorlog die hier was, 
 het verdriet en al die doden, 
 aan dat meisje uit de klas 
 
dat opeens niet meer op school kwam, 
 opgepakt zonder pardon 
 in de trein zonder retourtje 
 kwam zij bij haar eindstation 
 
In de stilte wil ik denken 
 aan hoe ík zou zijn geweest 
 in die vreselijke oorlog; 
 bang, of boos, of onbevreesd? 
 
In de oorlog waren helden, 
 door hun moed zijn wij nu vrij 
 Laten we de vrede vieren 
 de toekomst is voor jou en mij 
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Kijk..... de vogels trekken verder, 
 door de wolken in de lucht, 
 heel ons land ademt de vrede, 
 veiligheid.... en niemand vlucht 
 
Jassen, zonder gele sterren, 
 treinen, níet op weg naar dood, 
 geen soldaat zal op je schieten, 
 In ons land geen hongersnood.  
 
Lekker vrij en zonder angsten, 
 fijn naar school, naar club, of band 
 Spelen, gamen met je vrienden, 
 Je mag zijn zoals je bent.  
 
Hier geen oorlog en geweren, 
 en niet bang voor haat en pijn, 
 mensen kun je vaak vertrouwen, 
 hier kun je gelukkig zijn.  
 
In de stilte wil ik danken 
 voor de vrede in ons land, 
 dank u Vader in de Hemel 
 voor ons vrije Nederland 
 
 
Soldaat van Oranje 
Op uitnodiging van Oranje Vereniging Rijnsburg mochten we op maandag 1 mei op bezoek bij 
de Soldaat van Oranje. We vertrokken op de fiets richting Valkenburg. Daar werden we 
ontvangen door mensen van de organisatie. We hebben het museum bezocht. Daar werden 
vragen gesteld als; zou jij een onderduiker in huis nemen? ‘Ja’ zei iedereen. De volgende vraag 
was; Zou je een onderduiker in huis nemen, als je buurman een verrader was? ‘Maar dan 
vermoordt hij mij misschien ook,’ was het antwoord. Tja, het was niet makkelijk om te leven in 
oorlogstijd. Naast het museum gingen we ook op het dak. Daar keken we uit over hoe groot 
het vliegveld vroeger was. In de zaal waar de voorstelling elke avond wordt gegeven, mochten 
we zitten op de stoelen. We mochten een paar van de decors zien en ook werd ons verteld 
hoe het allemaal werkt, dat het decor stilstaat en de mensen draaien. Heel mooi was het 
decor waar de zee is. Hoeveel liter water zal daar wel niet in zitten?? De kinderen van groep 8 
weten het!! Aan het einde kregen alle kinderen een boek mee. Hierin kunnen zij lezen wie de 
hoofdrolspelers zijn en er zitten mooie foto’s in. Het was een bijzonder bezoek! Waarbij we 
aan het einde een groepsfoto bij de Dakota mochten maken. 
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Groep 7 en 8 bezochten de voorstelling Kasper H.  
Hieronder leest u het verslag van Daniël Fouad en Jasmijn van Egmond 
Deze voorstelling ging over een 12 jarig jongetje die Kaspar Hauser 
heet. Hij was de zoon van een hertog en die hertog keek naar hem en 
het jongetje had een groot hoofd, kronkelige beentjes en een 
schilferde huid. Toen haalde de hertog de jager en hij deed hem in een 
kelder. Daardoor gebeurde er rare dingen, waaronder dat hij 
neergeschoten werd en daardoor werd Kaspar Hauser heel beroemd. 
De dag waar de mensen over Kaspar roddelden. De mensen gingen 
over Kaspar praten. Er kwam een Engelsman. Hij leerde Kaspar schilderen, schrijven en 
praten. Op een dag kwam er een man met een kap die Kaspar neerschoot. Gelukkig 
overleefde hij het, maar een paar jaar later werd hij neergestoken en dat overleefde hij niet. 
Zo eindigde zijn verhaal. 
De meningen van kinderen 
Wij vonden het heel leuk en interessant ,maar sommige dingen waren wel een beetje raar. 
Andere kinderen vonden het saai zaten maar op hun stoel en deden niks . Anderen kinderen 
vonden de helft saai en de andere grappig en leuk. De meeste kinderen vonden het knap hoe 
goed ze konden acteren en anderen vonden het gewoon. 
 

Bijbelse geschiedenis 
Na een klein sprongetje terug in de Bijbel te hebben gemaakt, luisteren de 
kinderen nu naar de verhalen waarbij Jezus afscheid neemt van zijn 
vrienden. Volgende week is het Hemelvaartsdag en daarna Pinksteren. 
Jezus gaat van ons weg, maar geeft ons iets moois hiervoor terug. De 
Heilige Geest, zodat we zelf Zijn verhaal kunnen doorvertellen.  
 
We zingen in de klassen veel Christelijke liederen. Ook zingen we uit het 
liedboek. Deze liederen worden in de Kerken gezongen. 
 

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

4 juni Gez. 477  Geest van hierboven… 

 
 

 
 
 
 
 

Juf Jannette was thuis met rugpijn. Toen Juf Marlene dat vertelde aan de klas, wist Lukas een 
oplossing; we moesten even gaan wrijven dan was het zo over! 
 

Valentijn houdt een tekensjabloon omhoog. " Juf wat staat hier?" " Happy Birthday," zeg ik.  

Waarop Valentijn zegt; "Oh ja, maar dan in het Engels zeker." 

 

        

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwqdnXn_fTAhVMK1AKHZI7DgIQjRwIBw&url=https://www.schoolplaten.com/afbeelding-bijbel-i28046.html&psig=AFQjCNERHDmz8Tn0AiyH8_1Oo9DPCoud8A&ust=1495121478489689
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwqdnXn_fTAhVMK1AKHZI7DgIQjRwIBw&url=https://www.schoolplaten.com/afbeelding-bijbel-i28046.html&psig=AFQjCNERHDmz8Tn0AiyH8_1Oo9DPCoud8A&ust=1495121478489689
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwqdnXn_fTAhVMK1AKHZI7DgIQjRwIBw&url=https://www.schoolplaten.com/afbeelding-bijbel-i28046.html&psig=AFQjCNERHDmz8Tn0AiyH8_1Oo9DPCoud8A&ust=1495121478489689
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwqdnXn_fTAhVMK1AKHZI7DgIQjRwIBw&url=https://www.schoolplaten.com/afbeelding-bijbel-i28046.html&psig=AFQjCNERHDmz8Tn0AiyH8_1Oo9DPCoud8A&ust=1495121478489689
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Uit groep 4 

 

 

 

 

Na een aantal dagen van rugklachten zijn de kleuters toch wel bezorgt om de juf. Tijdens het 

opruimen ziet Annabelle dat ik bijna iets van de grond op wil rapen. "Juf laat mij dat maar 

even pakken", zegt ze, "want met die rug van jou kun je dat maar beter niet doen!" 

 

 

 

Dinsdagmorgen, ik sta voor mijn kast. Vandaag wordt het een redelijk warme dag. Hmmm 

even schakelen. Wat trek ik aan? Zwart topje, die leuke broek van vorig jaar met die grafische 

zwart-wit print, dun zwart lang vest eroverheen en ja hoor eindelijk kan het, mijn open 

zomerse instappertjes. Lekker, die blote voeten in schoenen.  

Als ik om 8 uur op school kom, start ik snel de computer op. Even gauw wat mails afhandelen 

en post sorteren. Hoewel ik het een uitdaging vind om wat directietaken voor mijn rekening te 

nemen, verheug ik me toch extra op deze dag. Ik mag lekker uit het kantoor om een paar uur 

met de kleuters aan de slag te gaan. Om 8.20 ga ik lekker buiten op het plein staan om de 

onderbouwleerlingen en hun (groot)ouders of andere brengers te begroeten. Als om 8.30 

iedereen in de klas is, loop ik even bij juf Linda binnen om iets te zeggen. Ik word enthousiast 

begroet. De kinderen weten dat ik vandaag weer een paar uur bij ze ben en gelukkig hebben 

ze er net zoveel zin in als ik. Als het stil wordt, stel ik mijn vraag en Linda geeft antwoord. 

Direct daarop klinkt een kleuterstemmetje: "Juf, je hebt je pantoffels nog aan!" Linda en ik 

schieten in de lach. Heerlijk eerlijk zijn kleuters toch altijd. Ik sluit de deur en loop gniffelend 

door de gang. In groep 3 zie ik de drie juffen in overleg. De kinderen zijn naar de gym. Ik schiet 

de klas in, dit moet ik delen. Marlies, Marlene en Jertske schieten in de lach om het 

pantoffelverhaal. "Ja, da's ook niet zo....", Jertske slikt de rest van haar woorden in. "Wat 

wilde je zeggen Jer?" "Nee, laat maar." Terwijl ze het zegt, kijk ik naar beneden. Ik schiet in de 

lach. "Je bedoelt dat ik ook een soort van pyjamabroek aan heb?" Ze schiet in de lach. Ik ook. 

Lekker dan, van je collega's moet je het hebben. Lachend loop ik weg. Een half uurtje later zit 

ik heerlijk op het plein en observeer onze kleuters. Eén van hen komt naar me toe: "juf, wilt u 

een knuffelblaadje?" Ze drukt me een groen blaadje met duidelijk donshaartjes erop in mijn 

handen. Mijn dag kan niet meer stuk. In mijn pyjama met pantoffels en een knuffelblaadje 

tussen mijn geliefde kleuters. 


