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Nieuwsbrief juli 2019 

 

 

 
 
 
Vrijdag 19 juli   start zomervakantie om 12.00u 
Maandag 2 sept.  eerste schooldag,  
Maandag 2 sept.  gezamenlijke start op het plein; zie verder in deze Nieuwsbrief 
Maandag 9 sept.   Informatieavond gr. 1 t/m 4 
Dinsdag 10 sept.   informatieavond gr. 5 t/m 8 
Maandag 16 sept.               inloopmoment 
Woensdag 18 sept.    studiedag, kinderen zijn vrij              
Donderdag 19 sept.  startdienst 19.00-20.00 in de Immanuëlkerk 

 
 

 
Van de directie; een terugblik 
Bijna vakantie, een mooi moment om even terug te blikken. 
Wat heeft het schooljaar 2018-2019 ONS gebracht? 
 
Allereerst voor de leerlingen: iedereen heeft dit jaar weer de nodige stappen in zijn/haar 
ontwikkeling gemaakt. Ieder op z’n eigen manier, op eigen tempo, op eigen niveau. 
Denk bijvoorbeeld even aan de nieuwe kinderen in groep 1: op je vierde 
verjaardag mag je naar school. Een hele nieuwe wereld met nieuwe 
kinderen, juffen, meesters, gewoontes. En de meeste kleuters zijn na een 
paar dagen al helemaal gewend aan de routines van hun groep.  
     

Of neem groep 3: het jaar waarin misschien wel het meest 
bijzondere proces in het leren van kinderen plaats vindt: leren lezen. 
Als je ziet welke woorden er nu op het bord staan in groep 3, dan 
weet je echt wat een grote sprong de leerlingen in groep 3  maken. 

 
En dan groep 8: klaar om naar het VO te gaan. Na een spetterende musical op donderdag 11 
juli, hebben we de kids een dag later op een regenachtig moment uitgezwaaid: hun toekomst 
tegemoet. 
 
Naast het leren is er op de ONS meer gebeurd het afgelopen jaar. Denk maar eens aan de 
personeelswisselingen. Hoe fijn is het dat we steeds weer nieuw personeel hebben kunnen 
vinden in de vacatures die zijn ontstaan. We zijn ook dankbaar dat zieke collega’s weer op de 
weg terug zijn! In mei hebben we een succesvol bezoek van de inspecteur meegemaakt. Hij 
heeft gekeken hoe de school de ontwikkeling van de kinderen volgt en welke stappen er 
worden genomen als er extra begeleiding nodig is. We zijn trots u te kunnen melden dat dit 
bezoek naar tevredenheid is verlopen. 
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Nu is het bijna vakantie en zien we elkaar pas over 6 weken weer op school. 
Het team van de Oranje Nassauschool wenst iedereen een fijne zomer en we hopen elkaar 
uitgerust en gezond en wel terug te zien op maandag 2 september.  
 
namens het schoolteam: Beatrix van Maanen 
 
 
 
 

 “Gebed voor de vakantie”  (van Manu Verhulst) 

 

God, 
geef mij een hart dat vakantie kan nemen, 
zich even uit het gareel van de zorg 
en de verantwoordelijkheid los kan maken, 
de aarde kan proeven en ruiken 
en de lucht en het water en de mensen erbij. 
 
Geef mij een hart, God, 
dat – klein als een kind – de verrassing beleeft 
van elke nieuwe morgen en elke nieuwe horizon, 
dat zich laat drijven op de wolken 
en gaat rusten in een ondergaande zon.   
  
 
Geef mij een hart dat nog kan luisteren naar de vogels 
en kan glimlachen bij de verre geluiden 
van koeien als de morgen begint. 
Geef mij een hart dat nog op de uitkijk staat 
naar vreemde mensen en andere dingen 
en gelukkig is om hun anders-zijn. 
 
God, geef mij een hart dat vakantie kan nemen zoals Gij, 
op die zevende dag, 
toen alles weer goed was wat Gij had gemaakt. 
 
En of ik dan in een vliegtuig zal stappen of mijn fiets zal gebruiken, 
of ik de andere kant van de wereld 
of de andere kant van mijn dorp zal zien, 
of de kracht van mijn lichaam zal meten met de golven, 
of stil van de zetel naar het bed zal gaan, 
geef mij een hart dat vakantie kan nemen … 
en dan is het feest al begonnen. 
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Van de gebedsgroep 
Dinsdag 9 juli 2019 - Met 8 ouders kwamen we deze morgen samen om te bidden.  
We hebben namens groep 5 gebeden voor de juffen die ziek zijn. Dat zij kracht en beterschap 
van God mogen krijgen. Voor kinderen met gescheiden ouders. Voor kinderen die een ouder 
moeten missen. Voor opa’s en overgrootopa's. Voor dierbaren die overleden zijn. Voor 
oorlogsvluchtelingen, dat ze een fijn thuis vinden en zich veilig voelen. Voor arme kinderen, 
honger, oorlog, kinderarbeid, zwervers en gehandicapten.  
En het mooiste gebed: Dat alle mensen op de wereld goed met elkaar om kunnen gaan. 
We hebben gedankt dat de ONS genoeg juffen, meesters en een directrice heeft. Ondanks het 
landelijke tekort. We hebben gebeden voor de kinderen die van onze school af zijn omdat een 
andere plek voor hen beter is. Voor de kinderen die ziek zijn en daardoor niet meer gewoon 
naar school kunnen. En zo nog meer dingen. 
Dat is wat we doen. Het klinkt misschien vreemd als je zelf nog nooit bij een gebedsstond bent 
geweest. We bespreken welke dingen er aan de hand zijn op school en waar we dankbaar 
voor zijn. We bidden daarna over die punten tot God. Komend schooljaar doen we dat elke 
eerste dinsdag van de maand. Voel je vrij en welkom om mee te komen bidden, ook als je niet 
hardop wilt bidden. Dinsdag 3 september om 8.30 is de volgende keer. 

 
Wat was, wat komt! 
Het schooljaar 2018 – 2019 zit er op. Het schooljaar is weer omgevlogen. Samen met de 
kinderen hebben we er weer een bijzonder mooi jaar van gemaakt. De kinderen hebben ook 
dit jaar weer een hoop geleerd, zijn weer een stuk wijzer geworden.  
Ook een mooi moment in februari, toen we onze nieuwe directeur Beatrix van Maanen 
mochten verwelkomen.  
Met de vele vacatures in “onderwijsland”, hebben we ONS aardig kunnen redden, met dank 
aan de inzet van andere leerkrachten. 
We zijn blij dat alle groepen komend jaar weer “bemensd” zijn. Een hartelijk welkom aan 
meester Maarten (gr. 6) Helaas nemen we afscheid van gymmeester Thijs. Fijn dat meester 
Robbin van Dijk zijn taak overneemt. Ook jij van harte welkom! 
 
 

 
Startactiviteit!!!! 

 
Eerste schooldag (1) 
 
Hoe we de eerste schooldag starten:  

* Alle ouders en kinderen verzamelen eerst op het grote 
plein, achter de halve cirkel die op het plein is 
getekend.  

* We zingen en dansen “Klaar voor de start”. Kinderen 
uit de nieuwe groep 7 dansen “voor” in de cirkel.  

* Daarna verzamelen de leerkrachten in de cirkel.  

* Juf Beatrix stelt de leerkrachten voor en vertelt waar 
leerkrachten en kinderen verzamelen  
voor  een “de eerste schooldag-foto”.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZ9sK9tOHNAhXDKMAKHStGA9wQjRwIBw&url=https://tklinkertje.wordpress.com/2014/08/28/het-nieuwe-schooljaar-start-op-1-september/&psig=AFQjCNE_4dV1kkp76WutQbiJhj-00o2MHQ&ust=1467982862823658
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vervolg Eerste schooldag (1) 
 

* De kleuters maken die foto op het kleuterplein, de andere groepen op het grote plein  

* Als de foto is gemaakt, ga je met je klas naar binnen. Ouders mogen mee.  

* Als ouders hun kind naar de klas hebben gebracht, is er op het plein nog een kopje 
thee/koffie voor de ouders.  

 
Eerste schooldag (2) 

 
Denkt u eraan dat op 2 september het continurooster van start gaat.  
Alle kinderen eten op school en de school gaat uit om 14.45 u. 
 

 
 

 
 
Het nieuwe schooljaar 
 
Materialen 
Om het schooljaar goed te kunnen beginnen, vragen wij u onderstaande materialen zelf aan te 
schaffen: 
Groep 3 t/m 8:   

 oortjes, voor computer gebruik, die in het laatje passen (de oortjes blijven op school) 
Groep 5 t/m 8:  

 23-rings multomap 
 puntenslijper met opvangbakje 
 stevige tas 

Inktwisser is verboden 
 
   

Afspraken m.b.t. school(-materialen) 
De kinderen krijgen diverse schoolbenodigdheden van school. Het kan gebeuren dat er iets kapot 
gaat, of kwijt raakt. Meld het dan bij de leerkracht, dan kan er tegen een vergoeding een nieuwe 
verkregen worden.  
Reden om dit beleid te voeren is het aanleren van zorgvuldig omgaan met de materialen.  
 
Vervangingskosten 
 

Vulpen € 6,25 

Rollerpen € 4,00 

Liniaal  € 0,50 

Rekenmachine  € 9,50 

Schoolagenda  € 4,25 

Werkboekje  € 5,50 

GIP-blokje € 3,50 
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Gymrooster 
De groepen 3 t/m 8 krijgen gymles van de vakleerkracht lichamelijke oefening in de gymzaal 
aan de Katwijkerweg. 

 
Groep Dinsdag Vrijdag 

Groep 3 13.15 – 14.00 uur 08.30  - 09.15 uur 

Groep 4 14.00 – 14.45 uur 09.15 – 10.00 uur 

Groep 5 09.15 – 10.00 uur 10.00 - 10.45 uur 

Groep 6 10.00 - 10.45 uur 10.45 – 11.30 uur 

Groep 7 10.45 - 11.30 uur 11.30 – 12.15 uur 

Groep 8 11.30 – 12.15 uur 13.15 – 14.00 uur 
 

 
 

 

Spelletjesmiddag 
 
Maandagmiddag 8 juli, was de jaarlijkse spelletjesmiddag. Deze middag werd georganiseerd 
door de kinderen van groep 8. Zij hadden allemaal een spel voorbereid, de spelregels bedacht 
en spullen geregeld. Op de 2 pleinen en in 5 
lokalen werden 27 verschillende spellen 
gespeeld. Van flessenvoetbal en stoelendans, tot 
rustig kleuren of schatgraven. Een uur lang 
konden alle kinderen van onze school zelf 
bepalen welk spel ze wilden spelen. Het was een 
drukte van belang, maar wat was het leuk! Op de 
website van onze school kunt u een kleine 
terugblik bekijken. 
Nadat alle spellen waren gespeeld werden alle 
kinderen getrakteerd op een overheerlijk ijsje! 
 
 

Afscheid groep 8 
 
Na heel veel oefenen, zingen, dansen en herhalen was woensdag de première van een deel 
van de musical van groep 8. De toeschouwers waren de kinderen uit groep 1 tot en met 4. 
Vooral de kleuters waren onder de indruk van de  kunsten van groep 8. 
De musical 'de Feestplaneet' werd donderdag 11 juli voor groep 5, 6 en 7 opgevoerd in de 
Open Hof kerk. 's Avonds was het de beurt aan alle ouders, broertjes en zusjes, opa's en oma's 
en nog veel meer mensen. Meer dan 200 mensen trokken een avond uit om naar de talenten 
van groep 8 te komen kijken. En het was de moeite waard. 27 kinderen stalen de show! 
Allemaal talenten op 1 podium. Het was een geweldig spektakel!! 
 
Bijna iedereen moest tijdens het slotlied wel een traantje laten. Na een welverdiende pauze 
was het tijd voor het echte afscheid. Na eerst een terugblik van 8 jaar basisschool, kreeg elk 
kind nog 6 foto's van zichzelf door de jaren heen te zien. Dat was leuk, ontroerend en 
bijzonder, want tijdens de woorden die de juf vertelde over elk kind, bleek dat zij allemaal 
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bijzonder waren, ieder kind op zijn of haar eigen manier. Na een slotlied kon het decor met 
behulp van alle ouders worden afgebroken en was de avond officieel ten einde. 
Vrijdagochtend gleden de kinderen van groep 8 de school uit. Alle kinderen van onze school 
zwaaiden hierna de kinderen uit. De basis zit er op! 
 

        Decor van “De Feestplaneet” 

 
Schoonmaakavond 

 
Maandag jl. waren er weer veel ouders in onze 
school om schoon te maken. Werkelijk alles werd 
aangepakt! Emmers vol met water en 
schoonmaakmiddel. De borden glimmen weer, 
kasten zijn stofvrij, prullenbakken kun je weer veilig 
beetpakken. Wat rook het weer heerlijk fris. Hier en 
daar werden zelfs ramen gelapt, iedereen bedankt! 
Ook een hartelijk  “dank je wel” aan de vaders die 
51 tafels en stoelen trap op en trap af hebben 
gesjouwd! Wat fijn dat we op jullie konden 

rekenen! 
Na de gedane arbeid hadden we nog even een gezellig samenzijn onder het genot van een 
hapje en een drankje 
  
 

Van de Ouderraad 
 
Op de valreep van het schooljaar nog een laatste bericht van de Ouderraad.                             

Het was wat ons betreft weer een geweldig jaar. De kinderen en dus ook de leerkrachten en 

ouders hebben weer genoten van alle activiteiten. Ik noem er een paar: de intocht van de 

Sint, de kerstviering, het paasontbijt en de avondvierdaagse.  

De avondvierdaagse was een happening met onze “eigen” 

ONS-mascotte en iedere avond koffie en koek en drinken 

voor de ouders en kinderen. 

 Dit zouden wij niet kunnen doen zonder alle hulp van de 

ouders, contact-ouders, opa’s en oma’s.  
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Gelukkig hebben we zo aan het einde van het schooljaar ook nog uitbreiding van de 

Ouderraad gekregen en wel door Bernice van Egmond, de moeder van Isa uit groep 2 en Julian 

uit groep 5.  We hebben een mooi OR-team maar kunnen zeker niet zonder alle hulp van de 

ouders, dus we hopen op een mooi volgend schooljaar met veel hulp van iedereen. 

 Fijne vakantie namens de Ouderraad, Jolanda van Dijk. 

 
 

Lekker lezen tijdens de vakantie  

En…. heeft u de VakantieBieb al gedownload? www.vakantiebieb.nl 
E‐books voor het hele gezin met de VakantieBieb. Dankzij de VakantieBieb blijven veel 
kinderen in de zomer doorlezen. Dat is geweldig, want doorlezen in de zomer voorkomt een 
terugval van het AVI‐ niveau.  
U hoeft hiervoor geen lid te zijn. Tot en met 31 augustus kunnen zowel uw kinderen als uzelf 
genieten van meer dan 50 e‐books.  

 
 
Van de zendingscommissie 
Afgelopen schooljaar mocht uw kind geld meebrengen voor de Zending. 

Via Hart voor Haïti en Woord & Daad sponsoren we twee kinderen. 

 

Zo doneren we elke maand een vast bedrag aan Hart voor Haïti die 

er voor zorgt dat Bianca een veilige woon situatie kan worden 

geboden en dat ze naar school kan. Momenteel is het behoorlijk 

onrustig in Haïti en kunnen ze alle extra steun hard gebruiken. Er is 

bijvoorbeeld extra beveiliging nodig voor alle kinderen die in de 

kinderdorpen wonen en die anders slachtoffer worden van het 

heersende geweld op straat.  

 

Via Woord en Daad is dat een jongetje Samuel David uit Colombia. 

Door onze steun kan hij naar school, kan hij kind zijn, dromen     

       hebben en heeft hij zicht op een betere toekomst 

 

 

We willen jullie als ouders dan ook heel hartelijk 

bedanken voor alle financiële steun van het 

afgelopen jaar en hopen dat we ook volgend jaar dit 

met behulp van de kinderen en u kunnen blijven 

doen. 

Zo leren de kinderen van de ONS delen, en dat met 

een klein bedrag per week  we samen zo’n groot 

verschil maken voor onder andere Bianca en 

Samuel 

 

Namens de zendingscommissie allemaal alvast een fijne zomer 
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Naar het strand 
 
Op maandag 15 juli  was het weer tijd voor het jaarlijkse 
uitje van groep 3 en 4 naar het strand! Wat hebben we 
genoten! Het weer was wat aan de frisse kant, maar dat 
kon de pret niet drukken. Rond drie uur stonden er 
prachtige zandkunstwerken op het strand. Voor hun 
enorme inzet was er na afloop voor iedereen een ijsje! 
Alle ouders bedankt voor het rijden en de gezelligheid! 
 
 
 
 

Bericht van de Speelbrug/ Smallsteps. 
 
- Sinds 1 Juli 2019 is de Speelbrug overgenomen en heten wij Smallsteps. 
- De buitenschoolse opvang (SpeelZolder) gaat verhuizen, wij sluiten onze deuren op de 
Oranje Nassauschool waar wij na jaren goede samenwerking met veel plezier op terug kijken.  
- In het nieuwe schooljaar op 2 september opent BSO de SpeelZolder in de nieuwe 
Emmaschool. 
- Tijdens de zomervakantie is de SpeelZolder gesloten, kinderen kunnen opgevangen worden 
op locatie de SpeelWijzer. 
- Smallsteps blijft in het nieuwe jaar wel samenwerken met de Oranje Nassauschool, zo blijft 
de peuterspeelzaal open en verzorgen wij samen met school de overblijf. Kinderen die gebruik 
maken van de buitenschoolse opvang zullen wij dan ook blijven opvangen op onze nieuwe 
locatie.  
 
Met vriendelijke groet,  Patricia den Dulk 
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Het team van de 

Oranje Nassauschool wenst iedereen 

een: 

 

 

 

  


