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Nieuwsbrief maart 2019   

 

 
 
Woensdag 13 maart  Inloopspreekuur JGT (8.30u. – 9.00u.) 
Vrijdag 15 maart  Kinderen zijn vrij (i.v.m. stakingsdag) 
Week van 18 maart  Kom in de klas 
Dinsdag 26 maart  Projectdag “dans” 

 
 

Van de directie 

- Even voorstellen: 
Mijn naam is Beatrix van Maanen en sinds 1 februari  ben ik de nieuwe directeur van de 
Oranje Nassauschool. De afgelopen jaren was ik directeur van CBS Joppensz in Leiden. De 
jaren daarvoor heb ik in en rond Utrecht gewerkt en gewoond. Nu aan het werk in Rijnsburg 
en dat bevalt goed. De school begint al echt als “mijn” school te voelen. Met “mijn” tussen 
aanhalingstekens omdat ik hoop dat we de school met elkaar, kinderen, ouders en 
teamleden, vooral  ONZE school vinden. 
 
Elke dag merk ik hoe gedreven de leerkrachten werken 
voor onze leerlingen en voor de school. Daar word ik 
blij van en dat waardeer ik zeer.  Ik hoop dat ik, als 
directeur van de ONS, mijn steentje kan bijdragen aan 
de ontwikkeling van de school en van uw kind.  

 
Het onderwijs staat de laatste tijd behoorlijk onder 
druk. Bijna dagelijks hoort u en leest u over de 
werkdruk en het lerarentekort. Daarin ligt een grote 
uitdaging voor het onderwijs en ook voor onze school. 
Er zijn ook andere zaken die de komende tijd de 
aandacht van mij en het team vragen. Eén daarvan is 
het opstellen van het schoolplan voor de periode 2019-
2023. In een schoolplan beschrijven scholen waar zij de 
komende 4 jaar aan gaan werken. 
Om de school te leren kennen en input te verzamelen voor o.a. het schoolplan probeer ik 
veel in de klassen te kijken en met teamleden te praten over hun groep, de school en wat zij 
als ontwikkelpunten zien voor onze school. Op zeker moment zal ik daarover ook met 
leerlingen en met ouders (in eerste instantie de ouders uit de MR) in gesprek gaan. 
Ik hecht veel waarde aan een goed contact met ouders. Als er zaken zijn waarover u met mij 
in gesprek wilt, bent u van harte welkom. Vaak is er direct al even tijd om zaken te 
bespreken en anders maken we een afspraak.  
 

Beatrix van Maanen 
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- Afscheid van juf Corinda. 
Corinda van der Meij, leerkracht van groep 7, heeft besloten haar carrière als leerkracht op 
de ONS te beëindigen. Met ingang van 1 mei 2019 is zij niet weer werkzaam op de ONS. Wij 
gaan haar missen als juf op onze school, bedanken haar voor alles wat zij voor de school en 
de leerlingen heeft gedaan en wensen haar veel geluk voor de toekomst toe. 
Fijn, dat juf José Korts en juf Irene Lindhout de vacature tot de zomervakantie willen 
invullen. 
 
 
 

Heel Holland danst (op de ONS)! 
Dinsdag 26 maart staat in het teken van het project ‘Holland danst’. Elke klas bereidt, onder 
begeleiding van een professionele dansdocent, een dans voor. Deze dans sluit aan bij een 
gebeurtenis of persoon uit de Nederlandse geschiedenis. Van 14.30 tot 15.30 uur bent u van 
harte welkom in de grote gymzaal aan de Katwijkerweg om alle dansen te bekijken. Zet u 
deze datum alvast in uw agenda!?  
Meer informatie over het project volgt.  
NB. Er is op dinsdag 26 maart géén gym.  
 

Rapportavonden 

Fijn, dat bijna alle ouders op school geweest zijn om de resultaten van hun kind(eren) te 

bespreken met de leerkrachten. Er zijn prettige en goede gesprekken gevoerd. Jammer dat  

juf Linda haar stem “kwijt” was, waardoor er één gespreksavond verzet moest worden.       

Alle rapporten zien we graag uiterlijk donderdag 14 maart weer terug op school. 

 

Voorleeswedstrijd 
Hallo, ik ben Marissa uit groep 7. Zaterdag 2 februari 
was een hele leuke dag. ’s Ochtends had ik een 
turnwedstrijd. Daarbij werd ik 2e. Diezelfde dag was de 
Voorleeswedstrijd van de regio Katwijk in Valkenburg. 
Omdat ik die dag ook de turnwedstrijd had was ik als 
laatste ingedeeld. Ik vond het heel spannend. Vooral 
omdat ik als laatste was. Ik had al zoveel goede lezers 
gehoord en nu moest ik nog. Toen ik eenmaal aan de 
beurt was, was ik minder zenuwachtig en het 
voorlezen ging eigenlijk heel goed. Nadat ik 
voorgelezen had ging de jury naar het zweetkamertje 
(zoals ze dat zelf noemden) om te overleggen wie er 
gewonnen had. Samen met een ander meisje, Tess 
Calis, had ik de Voorleeswedstrijd gewonnen. Ik had 
dat niet verwacht, maar was wel heel blij. Ik ben nu 
door naar de volgende ronde in Leiden op 20 maart. 
Daar ga ik nu hard voor oefenen.  
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Een warme warme truiendag 

Vrijdag 15 februari deden we mee aan warme truiendag!  
Klimaatverbond Nederland organiseerde voor de 13e keer een warme truiendag. Dit paste 
volgens het team van de school goed bij het thema van de kerkdienst, die we organiseerden 
op zondag 10 februari in de Grote- of Laurentiuskerk. Voor en tijdens de themadienst 
hebben we met de kinderen gesproken over hoe we met elkaar beter voor de wereld 
kunnen zorgen. 
De verwarming van de school werd die vrijdag 1 graad lager gezet. De kinderen kwamen om 
deze graad te compenseren, met een warme trui aan naar school. Ze werden door alle 
leerkrachten van de school welkom geheten. De leerkrachten droegen voor deze 
gelegenheid allemaal een ijsmuts.   
Samen energie besparen, geeft energie. Dat was deze dag wel te merken op school. Ook de 
energie van de zon speelde een grote rol. Want behalve de warme trui was ook de warmte 
van de zon op vrijdag 15 februari duidelijk aanwezig. De truien en de zon zorgden er voor dat 
geen van de kinderen het koud heeft gehad deze dag! 
Mooi meegenomen was dat we met elkaar voor 6% minder brandstof en dus 6% minder CO² 
uitstoot hebben gezorgd en daar zijn we met elkaar erg trots op!! 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kom in de klas 

Bent u ook zo benieuwd wat uw kind(eren) zo de hele dag doen op school? Dat 

snappen we best! Daarom lijkt het ons erg leuk voor u, om een les bij te wonen 

in de klas van uw kind(eren). In de week van 18 maart bent u van harte 

welkom. U begrijpt dat we niet heel veel ouders tegelijk kunnen verwelkomen, 

daarom is het wel noodzakelijk dat u zich inschrijft voor een bepaalde les. Er zijn 

verschillende tijdsblokken. Vanaf maandag 11 maart hangen er inschrijflijsten in de 

hal bij de kleuters voor de leerlingen van groep 1 t/m 4. Voor groep 6 t/m 8  hangen de 

lijsten in de gang tegenover de directiekamer.                                                                                                   
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Kom in de klas in groep 5                                                                                               

In groep 5 zijn de afgelopen periode veel leerkrachtwisselingen geweest. Met de komst van 

Anja de Jong verwachten we dat de stabiliteit in de groep weer terugkeert. Om dat proces te 

bespoedigen is  besloten dat groep 5 bij deze ronde “Kom in de klas” niet bezocht kan 

worden. We zien de ouders van groep 5 graag weer bij een volgende ronde. 

Lekkerrrrr…. in groep 4  

De afgelopen weken is er tijdens de taallessen gewerkt over het thema “LEKKER”. Veel nieuwe 

woorden hebben we geleerd. Ook hebben de kinderen met elkaar een receptenboek gemaakt. Op de 

laatste dag werden de kinderen verrast met een heerlijke pannenkoek! Een waardige afsluiting van 

het thema! 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
De spreekbeurten in groep 5 

Maandagmiddag 4 maart mocht groep 5 naar het ambulancemuseum in Leiden. Waar een 
van de kinderen haar spreekbeurt gehouden heeft over de ambulance. Ze heeft hier verteld 
over alle materialen en spullen die zich in een ambulance bevinden. En hoe hard een 
ambulance mag rijden en hoe het werkt als een ambulance moet uitrukken.  
Hiernaast was ook de politie uitgenodigd om ons het een en ander over hun beroep te 
vertellen. De kinderen vonden het fantastisch en ze mochten allerlei vragen stellen.  
Verder mochten we ook in het 
ambulancemuseum kijken. Hier staan 
allerlei ambulances van vroeger. Zo 
konden we zien dat er vroeger een 
stapelbrancard in een ambulance 
stond. 
Aan het einde van het bezoek kwam er 
zelfs nog een brandweerman om nog 
iets over zijn werk te vertellen en 
mochten een aantal kinderen zich even 
als een brandweerman verkleden. Het 
was een interessante middag.  
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Ook op dinsdag waren er weer interessante spreekbeurten. De eerste ging over piranha’s en 
de tweede over uilen. Na deze spreekbeurt hebben we met de kinderen allemaal 
braakballen uitgepluisd. De meeste kinderen vonden het heel erg interessant. En toonden 
vol trots hun vondsten. Hier onder kunt u een aantal van de vondsten zien op de foto’s.  
Wat is het elke week weer mooi om te zien hoe trots de kinderen hun spreekbeurt houden. 
Zo leren we elke week weer wat nieuws.  
 

 
 

Groep 6 - Spelen met taal 
De kinderen van groep 6 zijn spelenderwijs bezig geweest met de leerwoorden van de taalmethode. 

Door middel van het spel 'Wie ben ik?' hebben de kinderen geoefend met de betekenissen van de 

themawoorden. Zo waren er vragen te horen als "Ben ik de dikke darm?", "Heeft het te maken met 

water?" of "Ben ik diarree?". Wij hebben gelachen, maar zeker ook weer wat betekenissen geleerd.   
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Kookles in groep 7 

 
Woensdag 6 maart heeft groep 7 kookles gehad. De kinderen waren 
druk bezig met meten, snijden, roeren en eten. Het was een gezellige 
en leerzame ochtend. De moeders die meegeholpen hebben, worden 
hartelijk bedankt voor hun inzet. Fantastisch!!! Zonder jullie kon dit echt 
niet.    
 
 
Groet van juf José 

 
 
 

 
 
 
Groep 8 op excursie 
 
Smalspoormuseum Katwijk - Leiden 
Elk jaar gaat elke groep naar een museum toe. Dit keer was het de 
beurt aan groep 8. 
Om 9 uur werden we verwacht bij het Valkenburgse Meer. Na heb 
bekijken van een filmpje, waarbij we veel herkenden van de 
presentatie van de juf, kregen we in 2 groepen een rondleiding door 
het museum. We zagen modelbanen, kregen uitleg over de werking 
van een stoommachine en zaten we in meerdere soorten wagons. 
Na het museum mochten we nog een ritje met de trein mee.  
 
 
Bureau Halt 
In groep 8 krijgen we elk jaar bezoek van Bureau Halt. Voor de kerstvakantie was het 
onderwerp Vuurwerk. Afgelopen week kwam er weer iemand op bezoek en was het 
onderwerp groepsdruk. Heel bijzonder was de oefening waarbij een aantal kinderen op de 

vraag 18 + 2  het verkeerde antwoord moesten geven. De leerling die het goede antwoord 
kon geven, gaf toch ook maar het verkeerde antwoord. Want 'iedereen zei dat het 23 was, 
dus zei ik dat ook maar." 
Met elkaar hebben we gesproken over het werk van Bureau Halt en een filmpje gekeken.  
Een leerzame les, waarbij een aantal tips direct ingezet konden worden! 
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