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Nieuwsbrief oktober 2017   

 

 

 
 
 
1 november  Inloopspreekuur CJG 8.30-9.00 uur  
7 november            Inloopmoment 15.30 uur  
14 november  Bespreekavond groep 1-7 
15 november  Studiedag, groep 1-8 vrij! 
16 november  Bespreekavond groep 1-7 
20 november  Sportinstuif gr. 3 en 4 in het Waterbos 
21 en 23 november VO-gesprekken groep 8 
 
Rectificatie 
Op het jaaroverzicht staat vermeld dat er in maart een sportdag is. Maar dit klopt niet. De 
sportdag is zoals gewoonlijk in mei! 

 
 

 
 
Impressie kinderboekenweek 
 
De opening 
 
Juf Marlies kon juf Jannette met geen mogelijkheid aan het 
schrikken krijgen. Natuurlijk niet, ze was verdiept in een 
super spannend boek!  
 
De leesmarathon 
 
Wat was het gaaf om alle kinderen te zien lezen in de gangen, op de trappen en languit op een 
kussen. 
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Speeddate met boeken 

Nadat de juf 's morgens had uitgelegd wat de boekendate in zou 
houden, gingen we direct om half 2 aan de slag. De halve klas van 
groep 7 en een halve groep 8 gingen op bezoek bij de andere klas. 
Daar zaten kinderen keurig aan een tafeltje te wachten. 
Elk kind had een boek meegenomen. Je kreeg 1 minuut de tijd om 
over het boek te vertellen of er werden vragen gesteld. Na deze 
minuut moest je kiezen of het boek leuk genoeg vond om zelf een 
keertje te lezen. Het leverde zo'n 4 á 5 boeken op per kind. Er 
waren kinderen in de klas die er echt een boek uithaalden, wat 
super leuk was. Misschien lezen zij dit wel in de komende periode.  
 
De presentaties 
 
Wat hebben alle kinderen hun best gedaan. En wat was het leuk om te zien!  

    
Kijk voor meer foto’s op de website!  
 
Bericht van juf Hilde 
Halverwege vorig schooljaar ben ik gestopt met het lesgeven in groep rood. Op dat moment 
had ik te veel van mezelf gevraagd en waren er fysieke klachten aan beide voeten. 
Inmiddels ben ik geopereerd aan mijn rechtervoet en sta ik op de wachtlijst voor de operatie 
aan mijn linkervoet. Dit kan nog wel even duren. 
Tot het zover is ga ik langzaamaan weer het één en ander oppakken in groep rood. 
U zult mij dus geregeld op donderdag en vrijdag samen met juf Linda in groep rood 
aantreffen! 
 
Inschrijving nieuwe leerlingen 
Andere jaren bestond de mogelijkheid om op de gespreksavonden nieuwe leerlingen in te 
schrijven voor het volgend cursusjaar (2018-2019).  Dit jaar gaat het anders: volgende week is 
er de gelegenheid om uw 3- jarige kind op school aan te melden. 
U kunt a.s. dinsdag (31 okt.), woensdag (1 nov.) en vrijdag (3 nov.)  tussen 8.30-9.30 uur 
zonder afspraak bij de directeur binnen lopen. 
Wilt u op een ander moment, maak dan even een afspraak met dhr. Jan Punt. 
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Planten 
Na de vakantie werden we verrast met 2 mooie planten op school. De 
Ouderraad heeft deze planten gekocht en aan ons gegeven. Ze fleuren het 
trappenhuis bij de hoofdingang van ons gebouw op. Het grote ongezellige 
raam werd al enige tijd gevuld met 2 lege potten.  
We zijn er erg blij mee en zullen er goed voor zorgen! 
 
Fotograaf 
De meeste ouders hebben inmiddels hun foto's besteld.  
Mocht u de inlogcode zijn kwijtgeraakt, kunt u deze opnieuw aanvragen bij Rokki fotografie,  
met vermelding van de naam en de groep. 
 
Jantje Beton 
In de week van 14 tot 28 september hebben de kinderen uit groep 8 loten van Jantje Beton 
verkocht. Ze hebben heel hard gewerkt, want er zijn meer dan 180 loten verkocht. Eén lot 
brengt ons als school € 1,50 op. Dat betekent dat zij meer dan € 250 euro voor onze school 
hebben verdiend. De andere helft van het geld gaat naar de organisatie Jantje Beton. Zij 
gebruiken dit geld om speelpleintjes te bouwen en te onderhouden. Het doel is dat kinderen 
meer buitenspelen, want dat doen onze kinderen eigenlijk veel te weinig. 
De eerste € 50 van dit door groep 8 verdiende bedrag dat door de Ouderraad beheerd wordt, 
mogen de kinderen zelf uitgeven aan speelgoed voor het grote plein. Met elkaar zullen we 
kijken waar we op dit moment behoefte aan hebben. Het geld is niet alleen voor groep 8, 
maar we zullen speelgoed kopen voor groep 5 tot en met groep 8. We denken aan ballen of 
frisbees, maar we kunnen wel iets meer bestellen. Ook zal er 
voor de onderbouw voor € 50,- enkele spelmaterialen 
worden aangeschaft. Het duurt altijd enige tijd voordat het 
geld op de rekening van de Ouderraad gestort wordt. 
Daarom moeten we nog even wachten met de aanschaf van 
speelgoed. Maar we kunnen er wel alvast over nadenken. 
Namens de kinderen van Nederland en in het bijzonder die 
van de Oranje Nassau School, bedanken we alle gulle gevers! 
 
Kunstmenu groep 5 en 6 
Dinsdagmorgen 24 oktober mochten groep 5 en 6 naar een voorstelling in de Koningin 

Wilhelminaschool. De voorstelling werd gegeven door Eric Borrias. Hij is professioneel 

verhalenverteller. Eric: “Een vertelvoorstelling is een voorstelling waarin alle rollen door een 

persoon gespeeld worden. Er komen dus geen andere mensen meespelen.” Er klonk een hele 

kleine teleurgestelde “Ah.” Maar na de voorstelling waren de kinderen vooral vol 

bewondering dat Eric dit hele verhaal zo spannend 

en knap (helemaal uit zijn hoofd!) had kunnen 

vertellen.  

De voorstelling ging over het boek Brief voor de 

koning van Tonke Dragt. Een verhaal over een 

dappere jongen, Tiuri, die bijna ridder is. Een knecht 

van de koning vraagt Tiuri om hulp. En dan begint 

een spannend avontuur, waarin Tiuri een lange reis 

maakt. Hij wordt beschuldigd van moord op de 
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zwarte ridder met het witte schild. Gelukkig zien de grauwe ridders in, dat Tiuri dat niet 

gedaan heeft. De rode ridders zijn op jacht naar Tiuri. Ze krijgen hem niet te pakken. Piak 

wordt zijn beste vriend en zorgt ervoor dat Slupor, de spion van de vijand hen niet te pakken 

krijgt. Het is een prachtig ridderverhaal dat goed afloopt.  

In het verhaal kwamen nogal wat paarden voorbij. De verteller had een speciale manier om 

aan de kinderen te laten zien en horen dat er paarden voorbij kwamen. Aan het eind van de 

voorstelling leerden de kinderen ook, hoe zij paarden konden laten galopperen.  

We hebben genoten.  

Nieuwe OR-leden 
Ook dit jaar vertrekken er weer OR leden en maken we plaats voor nieuwe leden. Maar dit 
jaar gaan we het anders doen, anders dan de andere jaren. Misschien ben jij wel degene die 
we zoeken. Je vindt het leuk om betrokken te zijn bij school? Iedere maand een vergadering 
bij te wonen? Je vindt het niet erg om op de ouderavonden koffie te schenken?  Of met kerst 
de school te versieren?  Boodschappen te doen voor de avondvierdaagse en Sinterklaas. Je 
draait je hand niet om voor de startactiviteit?  Wij verwachten 100% inzet van jou. Denk je 
nou, dat lijkt me erg leuk om te doen? Nou dan ben jij misschien wel degene die we zoeken. 
Stuur dan een mailtje naar nelleke@sneijderstechniek.nl en misschien zien we jou wel op één 
van onze volgende vergaderingen. Als je hierover meer informatie wilt neem dan ook contact 
met mij op.  
 
Namens de OR, Nelleke Sneijders(voorzitter) 
 
Bijbelse geschiedenis 
De komende weken staan de verhalen over Jozef centraal. Jozef, de zoon van Jacob, die heel 
veel meemaakte. Denk maar aan zijn dromen, z’n mooi jas, in de put maar vooral het plan dat 
God met Jozef had!   

  

    

    

 

 
 
 
 
Lied van de week 
Hier was u altijd gewend om te lezen welke liederen uit het Liedboek werden aangeleerd. 
Omdat de animo vanuit zowel de scholen als de kerken terugliep, is besloten om de opzet van 
de liedlijst te veranderen. Elke leerkracht geeft nu zelf invulling aan het christelijke lied. Dit 
kan uit het Liedboek zijn, maar ook uit andere bundels of er wordt gebruik gemaakt van 
Internet (liedjes van meester Richard). Zo willen we ervoor zorgen dat de kinderen veel plezier 
blijven houden in het zingen van Chr. liedjes. 
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Bericht van de zendingscommissie 
Wat is het toch fantastisch als je kunt delen met mensen die het 
minder hebben! Zeker als je het ook aan je kinderen kunt leren. 
Daarom vinden we het als zendingscommissie zo belangrijk om de 
leerlingen te betrekken bij de verschillende zendingsprojecten die we 
als school steunen. Ook dit jaar hopen we weer veel voor anderen te 
kunnen betekenen! 
Zo gaan we deze kerst geld bij elkaar brengen om mee te geven aan juf 
Jose Korts. Juf Jose gaat samen met World Servants dit voorjaar naar 

Ghana, naar het project Lifeline. In dit project worden tienermeiden die op straat leven een 
jaar lang opgevangen, waarbij ze een vak leren zoals haren kappen, naaien of sieraden maken. 
Juf Jose gaat met andere vrouwen uit Nederland een deel van het gebouw opknappen, een 
soort zondagsschool geven aan de kinderen die er ook komen en de meiden ondersteunen in 
hun traject. Binnenkort hoort u meer over de kerstactie voor dit fantastische project!  
 
 
 
Bijlagen: 

- CJG, Heb jij ook een meerling? 
- Logopedie, Luister….. 
- Waarom water?, tip 2 
- Rooster Come4Sports 

 
 

 

Heb jij ook een meerling? 
 

‘Een meerling is meer’ 

Deze themabijeenkomst  is voor ouders met kinderen tussen de 1 - 4 jaar en start op 14 

november (19.30-21.30 uur) a.s. in CJG Hillegom. 

Twee of meer kinderen van dezelfde leeftijd opvoeden is erg leuk, maar niet altijd eenvoudig. Ouders 

van meerlingen hebben andere vragen dan ouders van eenlingen. Daarom organiseert het CJG de 

ouderbijeenkomsten ‘Een meerling is meer’. 

De cursus kost € 10,- per persoon en bestaat uit 2 bijeenkomsten.  

Aanmelden kan via www.cjgcursus.nl 

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen 

Website: www.cjgcursus.nl 

E-mail: info@cjgcursus.nl 

Telefoon:  088 254 23 84 

 @ cjgcursus 

 

 

http://www.cjgcursus.nl/
http://www.cjgcursus.nl/
mailto:info@cjgcursus.nl
https://www.facebook.com/pages/CJGcursus/211788175601176
https://twitter.com/cjgcursus
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Come4Sports 23 oktober t/m vrijdag 1 december 

Sport en spel voor kinderen van groep 3 t/m 8. Aanmelden is niet nodig, kom gezellig langs en 

doe mee! 

Maandag 

Schoolplein De Krulder – 15.00 – 16.00 uur 

Dinsdag 

Cruijff Court Rodeplein – 15.00 – 16.00 uur 

Schoolplein De Schakel – 15.30 – 16.30 uur 

Schoolplein Groen van Prinstererschool – 15.30 – 16.30 uur 

Woensdag 

Velden VV Katwijk – 13.30 – 14.30 uur 

Kleipettenveld – 13.30 – 14.30 uur 

Velden Valken ’68 – 13.30 – 14.30 uur 

Donderdag 

Buurtcentrum De Schelp – 15.15 – 16.15 uur 

Schoolplein Rutgersschool – 15.30 – 16.30 uur 

Schoolplein Duinroos Zanderij - 15.30 – 16.30 uur 

Vrijdag 

Speelveldje Valkenhorst – 15.15 – 16.15 uur 

 

 

 

 


