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Nieuwsbrief juni 2019   

 

 
Woensdag 26 juni  Juffen- en meesterverjaardag 
Woensdag 3 juli  Rapporten mee naar huis 
Maandag 1 juli en 
Woensdag 4 juli  Adviesgesprekken groep 7 
Woensdag 10 juli   Groep 1 t/m 4 kijken naar een deel van de musical van gr. 8 op school 

Donderdag 11 juli  Groep 5, 6, 7 kijken naar de musical 
Donderdag 11 juli  Afscheidsavond groep 8 
Maandag 15 juli  Schoonmaakavond 
Woensdag 17 juli  Inloopspreekuur JGT (8.30u. – 9.00u.) 
Vrijdag 19 juli   Laatste schooldag / de kinderen zijn ‘s middags vrij 
Vrijdag 19 juli   Nieuwsbrief 
 
 

 

Beste ouders, kinderen en team van de ONS, 

Ik kan er niet over uit, hoe overweldigend het afscheid was. Al die mensen en kinderen, waar 
ik van hou en waar ik respect voor heb, die aandacht aan mij schonken. Had ik wel stiekem 
gehoopt en groot is mijn dankbaarheid.                                                                                            
De ONS is een plek voor mij waarin mijn 'huisgenoten' zich 'thuis' moeten kunnen voelen en 
dat hebben ze (ik bedoel: jullie allemaal) naar mij terug gespiegeld. En ik moet jullie zeggen: 
dat voelt goed.                                                                        
Ik zal de traktaties van de kinderen voorlopig niet 
missen, daar hebben mijn collega's wel voor 
gezorgd.                                                                                                                                                
Alle kinderen: ik zal je glimlach en stemmetje 
missen. Dank voor je fantastische inzet bij het 
afscheid.                                                                                                                                                         
Met behulp van de bijdragen van mijn collega's 
heb ik het keyboard kunnen aanschaffen, een 
Yamaha PSR-E363. Ik heb met bewondering 
geluisterd naar de uren muziek in het apparaat en ben al enthousiast aan de slag gegaan. 
Daarnaast leer ik al wat modelleren in het tekenprogramma door een kubus te veranderen 
in een auto. Ook heb ik al een paar keer gekookt voor een afdeling demente bejaarden. 
Voorlopig geen vakantie voor mij. 

Dus, (oud-) collega's, ouders, leerlingen, vrienden; heel, heel hartelijk bedankt voor jullie 
warmte. Ik ga met een fijn gevoel mijn pensioen in. 

Met vriendelijke groet,  oud-conciërge ONS,  

Jan-Willem Versteegh 
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Avond-4-daagse 
 
Een groot aantal leerlingen heeft enthousiast meegelopen met de 
Avond-4-daagse! Veel vaders, moeders, opa’s en oma’s waren ook van 
de partij. De Ouderraad heeft zich weer flink ingespannen rondom de 
organisatie van de “Avond-4-daagse”. Onderweg waren er 
versnaperingen voor de kinderen en de ouders werden getrakteerd op 
koffie, hetgeen zeer in de smaak viel! 
De ONS was elke avond herkenbaar door een grote ONS-mascotte, ook 
dit was een groot succes!  
Na 4 dagen “doorstappen” kon de felbegeerde medaille in ontvangst 
worden genomen. 

 
Continurooster 
 
Op 11 juni bent u in de gelegenheid geweest voor de laatste info omtrent het 
continurooster. M.i.v. maandag 2 september gaat dit van start! Inmiddels zijn de folders aan 
alle gezinnen uitgereikt, zodat de “spelregels” m.b.t. het eten op school voor u als ouder(s) 
duidelijk zijn. 
 
 

 
Medezeggenschapsraad 
 
Uitslag verkiezing MR 
 
Zoals u weet is in de week van 3-7 juni een verkiezing gehouden om een ouder te vinden die 
vanaf volgend schooljaar zitting zal nemen in de MR.  
 
We zijn blij om u te kunnen melden dat de stemmen geteld zijn en er een kandidaat gekozen 
is. De eerste keus is gevallen op Janneke van Klaveren, moeder van onze leerlingen Stijn 
(gr8), Simon (gr5) en Thom (gr2B). Welkom alvast, fijn dat je de MR wilt gaan versterken! 
 
Bij het tellen van de stemmen bleek dat er weinig verschil zat tussen de nummer één en de 
nummer twee. Omdat er volgend jaar weer een MR ouder vertrekt, hebben we Arjan van 
Delft, vader van onze leerling Fenna (gr 2B) gevraagd of hij volgend jaar Riny wil opvolgen. 
Hij heeft hier ja op gezegd, en zal vanaf januari alvast aansluiten bij de vergaderingen. Ook 
jou heten we alvast van harte welkom! 
 
We willen alle kandidaten nogmaals danken voor hun inzet, en wensen Janneke en Arjan 
veel succes bij de MR.  
 
Namens de MR, 
 
Angela de Mooij-van Kralingen, 
Voorzitter 
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Van de ouderraad 
 
Op maandag 18 juni was de laatste vergadering van de Ouderraad van dit schooljaar. We 
kunnen terugkijken op een goed jaar. Er is het afgelopen jaar weer ontzettend veel werk 
verzet door de OR voor de ONS. Veel dingen gebeuren “achter de 
schermen”, maar ook veel zichtbare activiteiten. Denk maar aan de 
organisatie/hulp bij Sinterklaas, Kerst, rapportavonden, avond-4-daagse 
etc. Op deze laatste vergadering hebben we afscheid genomen van 2 
leden van de OR: Ditha Verkade en Corina Noort. Zij hebben beiden 
volgend schooljaar geen kind(eren) meer op de ONS.                              
Ook Wenke van der Gugten, die namens de MR altijd aanwezig was, was 
voor het laatst, haar zittingstermijn in de MR “zit er op”!                                                              
Namens het team willen we jullie heel hartelijk bedanken voor de vele jaren trouwe inzet 
voor de school.  
Want echt…..jullie inzet was GROOTS!  
 
 
 

2019-2020: Overzicht leerkrachten en groepen 
 
Het nieuwe schooljaar start op maandag 2 september, welke leerkracht is in welke groep? 
 

Groep Leerkrachten 

Groep 1/2  blauw juf Jannette 

Groep 1/2  rood  juf Linda 

Groep 3 juf Marlies en juf Corine Heemskerk 

Groep 4 juf Nel en meester Sjaak 

Groep 5 juf Jertske en juf José 

Groep 6 meester Maarten en juf Melanie 

Groep 7 juf Monique en juf Anja 

Groep 8 juf Petra en juf Irene 

 
U ziet dat in groep 6 een nieuwe leerkracht start: meester Maarten Graaff. Maarten, heel 
hartelijk welkom om onze school! Juf Corine Heemskerk is na de zomervakantie weer terug 
van haar zwangerschaps- en extra verlof. We zijn blij dat we alle groepen weer goed hebben 
kunnen bemensen.  
 

- Juf Hilde werkt 3 ochtenden met kleuters. 
- Juf Marlene zal vooral betrokken zijn bij de groepen 3 en 5. 
- De leerkrachten van de groepen 4, 6, 7 en 8 werken allemaal ook op woensdag of 

donderdag. Op die dag zullen zij de extra begeleiding aan kinderen uit hun groep 
realiseren. 

- Juf Rianne begeleidt op dinsdag de plusgroep. 
- Wilma van Maarschalkerweerd blijft voorlopig onze IB-er a.i. 
- Juf Marja Bouwmeester en juf Corine Moes gaan hun werkzaamheden in een rustig 

tempo weer oppakken. U zult hen na de zomervakantie dus weer steeds vaker op 
school zien. Daar zijn wij blij mee! 
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Het Grote Handi Spel  
 
Woensdag 19 juni 2019 kreeg groep 8 een les over gehandicapt zijn. Ze moesten inzien hoe 
het is om een beperking te hebben. We werden in 2 groepen ingedeeld, de eerste groep ging 
naar het computerlokaal om daar te proberen hoe het is om een beperking te hebben. De 
tweede groep kreeg in de klas uitleg van 3 beperkte mensen over hoe hun leven er uit ziet 
en hoe hun in het leven staan. Die 3 mensen heette Michelle, Robbert & Martijn.  In het 

computerlokaal was het een soort van ganzenborden, je had 
kaartjes die op de grond lagen van 1 t/m 50, ieder nummer had 
dan ook en opdracht wat te maken had met beperkingen. Als 
laatste sloten we af met een gezamenlijk kletspraatje over hoe 
we het vonden.  
  
Geschreven door : Anne & Kimberley  
 

 
 

 
 

 

Vakantierooster 2019-2020 

We krijgen al vragen over de vakantiedata van het volgend schooljaar! 

Herfstvakantie 21 okt. t/m 25 okt. 
Kerstvakantie  23 dec. t/m 3 jan. 
Voorjaarsvakantie 24 febr. t/m 28 febr. 
Pasen   10 april t/m 13 april                         
Koningsdag  27 april 
Meivakantie  27 april t/m 8 mei 
Hemelvaartvakantie 21 mei  t/m 22 mei 
Pinkstervakantie 1 juni 
Paardenmarkt  10 juni 
Zomervakantie 20 juli t/m 28 aug. 


