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Nieuwsbrief november 2018   

 

 
Dinsdag 27 nov.  VO-gesprekken groep 8 
Donderdag 29 nov.  VO-gesprekken groep 8 
Woensdag  5 december Sinterklaasfeest, info volgt binnenkort! 
Woensdag 12 dec. (i.p.v. 5 dec.) Inloopspreekuur JGT (8.30u. – 9.00u.) 
Donderdag 20 dec.   Kerstfeestviering, info volgt binnenkort!   
Vrijdag 21 dec.   Om 12.00u. start voor alle groepen de Kerstvakantie. 
  

 
 

 

Geboren op 30 oktober:  
 
 

Luuk 
 
een zoon voor de trotse ouders Corine en Robert-Jan. 
En een lief broertje voor Liz en Dave.  
 
We wensen de ouders 
heel veel geluk en ook wijsheid bij de opvoeding! 

 

 

DirectiePUNTen 
 

➢ Wat ziet de school er weer gezellig uit. Echt heel sfeervol!!! Dank aan iedereen die 

hier aan heeft bijgedragen. Nog even en dan is het Sinterklaasfeest. Vol verwachting 

klopt ons hart… De kinderen kijken er echt naar uit. 

Zo’n zelfde gevoel heeft het team als het gaat om de komst van de nieuwe directeur. 

Wat fijn dat er een ervaren fulltime directeur voor onze school is gevonden! En hoe 

toepasselijk is haar naam… Dat koninklijke… dat gevoel voor historie… 

 

➢ Ook de directeur heeft zijn wensen kenbaar mogen 

maken voor de ONS. Die zijn allemaal gehonoreerd! 

Op het verlanglijstje stond bijvoorbeeld voor de 

kleuters nieuw ontwikkelingsmateriaal. En voor de 

groepen 5, 6, 7 en 8 een nieuw touchscreen. We 

zijn een school waar steeds nieuwe investeringen 

op ICT gedaan kunnen worden.  
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Rest er nog één wens voor 2018: het gebruik van papieren handdoekjes in plaats van 

handdoeken in verband met de hygiëne. Vol verwachting klopt ons hart… En als het 

zover is zou ik zeggen: o, kom maar eens kijken…. 

 

➢ Mag ik u wellicht ten overvloede wijzen  op de mogelijkheid van aanmelden van 

kinderen? Heeft u een kind dat geboren is tussen 1 augustus 2015 en  31 december 

2016? Dan kunt u uw kind nu aanmelden! In tegenstelling tot voorgaande jaren zal er 

dit jaar geen informatieavond meer worden georganiseerd. Maak gerust een 

afspraak om de sfeer op school te proeven onder schooltijd. Ik geef u graag een 

rondleiding! De inschrijving sluit 22 februari 2019, 

 
➢ JGT - Rianne de Jong van het Jeugd- en gezinsteam (JGT) is er één keer in de maand 

om 8.30 uur voor een open inloopmoment. Alle vragen over opvoeding en opgroeien 
kunnen aan de orde worden gesteld. Ook om even te sparren en de zienswijze van 
een betrekkelijke buitenstaander te horen is zij beschikbaar onder het genot van een 
kopje koffie. Zij is er weer op woensdag 12 december. 

 

 

 
 
Nieuws van de 
 
 
 
Met grote trots kunnen wij u mee delen dat de ouderraad van de Oranje Nassau school is 
uitgebreid. 
En wel met Diana de Mooij (moeder van Tim uit gr. 3) en Sandra Wijnands (moeder van 
Annabel uit gr. 3 en Max uit gr. 6) 
Wij zijn heel blij dat Diana en Sandra ons team zijn komen versterken. 
De Ouderraad doet allerlei hand- en spandiensten voor de school. 
Dat is van koffie schenken op de rapport avonden tot het versieren van de school met de 
kerst. Het organiseren van de avondvierdaagse, ondersteuning bij de schoolfotograaf en 
helpen bij het Sinterklaasfeest en het Kerstfeest. Dit zijn zomaar wat activiteiten….er zijn er 
nog meer! Dit kost wel wat van je vrije tijd maar is ook heel gezellig. We vergaderen 
ongeveer 1 keer per maand.  
 
Het zou fijn zijn als er wat mensen zijn die misschien niet in de Ouderraad willen omdat dat 
misschien te veel tijd kost maar zo af en toe wel willen helpen met de hand- en span 
diensten. Dus niet vergaderen maar wel de ondersteuning. 
Mocht u daarin geïnteresseerd zijn geef je dan op bij mij. Een mailtje of een WhatsApp met 
uw naam en telefoonnummer zou perfect zijn. En mocht u toch tijd en zin hebben om in de 
OR plaats te willen nemen, dan ook graag reageren via de mail:  jolandavd15@gmail.com of 
0642346013 
 
 
 Namens de OR, Jolanda van Dijk 

mailto:jolandavd15@gmail.com
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 Groep 3 en 4 

Op dinsdag 20 november hebben de kinderen van 
groep 3 en 4 een geweldige sportinstuif gehad in “Het 
Waterbos”. Er stonden 19 spellen klaar.  
 
Gymmeester Thijs, gymjuf Heleen en enkele stagiaires 
hadden dit allemaal op de vroege ochtend al 
klaargezet. Met hulp van vaders, moeders, opa’s en 
oma’s kunnen we terugkijken op een gezellig en 
sportief gebeuren. 

 

 

 

 

Groep 7 

Elk jaar heeft groep 7  verkeersexamen (dit 
cursusjaar op 4 april). Tijdens dat examen 
moet de fiets goed in orde zijn. Op 8 
november zijn de fietsen van de leerlingen 
van groep 7 extra goed gecontroleerd, in 
combinatie met de actie IK VAL OP. 
Fietsenmaker Aad van Giezen controleerde 
de lampjes, de remmen en keek of er wel een 
bel op de fiets zat. 2 moeders hielpen mee 
om de OK sticker te plakken en de OK kaart in 
te vullen. Alle kinderen hebben ook nog een 
pen gekregen.                                           
Bedankt Els en Marjolein !! En nu maar 
hopen dat we allemaal met licht op rijden in 
het donker. 
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Groep 8 

Vorige week donderdag 15 november zijn 
we met de klas naar het Pieter Groen 
geweest. We werden opgedeeld in 
groepjes van 3 à 4 leerlingen en kregen 
een begeleider uit de brugklas 
aangewezen.  
Elk groepje had een eigen route door de 
school, we gingen van klaslokaal naar 
klaslokaal. Overal konden we een activiteit 
doen en als we dat binnen de tijd haalden, 
dan kregen we een deel van een rebus. 
Aan het eind moesten we de rebus oplossen, en iedereen in het snelste groepje kreeg 2 
bioscoopkaartjes per persoon. Een geslaagde kennismaking met deze school! 

 

 

Een podium voor de kinderen van de Oranje Nassauschool? 

Het Rabobank Wensenfonds heeft de wens van de Oranje Nassauschool genomineerd! Wij 
zijn één van de 99 genomineerden!! 
Onze wens als leerkrachten is om de kinderen letterlijk en figuurlijk een podium te kunnen 
bieden. Bijvoorbeeld als er een voorleeswedstrijd is, maar ook bij verschillende projecten. 
Zoals een project waarbij de kinderen jaren geleden een modeshow liepen in zelfgemaakte 
kleding van kosteloos materiaal. De kinderen liepen de show toen over tafels. Een podium is 
dan een meerwaarde! 
Iedereen moet de talenten van de kinderen van de ONS kunnen aanschouwen. En omdat wij 
op de Oranje Nassauschool cultuur hoog op de agenda hebben staan, zal het podium vaak 
gebruikt gaan worden.                                                                         Het Rabobank Wensenfonds 
gaat proberen om onze wens in vervulling te laten gaan. Hiervoor heeft de Oranje 
Nassauschool stemmen nodig. Uw stem! Hoe meer stemmen, hoe meer kans dat de 
kinderen kunnen schitteren op een prachtig podium. U kunt nog tot 25 november uw stem 
uitbrengen via www.dichterbijleidenkatwijk.nl.  

Alvast bedankt!                                                                                                                                                       
Met vriendelijke groet, 
Team en alle leerlingen van ONS! 

 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.dichterbijleidenkatwijk.nl/
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Kerstwandeling 
 
Op vrijdag 14 december zal er weer een Kerstwandeling georganiseerd worden. Het initiatief 
hiervoor is genomen door de Protestantse Kerk Rijnsburg en is al enige jaren een groot 
succes. De wandeling start vanaf het plein van de Julianaschool aan de Poel. En gaat via de 
wijk Westerhaghe en Plan de Hoek. Tussen 18.30 en 19.15 uur kun je vertrekken. Omdat 
parkeren aan de Poel lastig is, vraagt de organisatie of u met de fiets of lopend wil komen. 
Fietsen kunnen op het schoolplein van het Wellant College worden gestald. Vanaf daar is het 
2 minuutjes lopen naar de start op het plein van de Julianaschool. 
De wandeling vertelt het Kerstverhaal in stukjes. Zo zie je Jozef aan het werk en natuurlijk de 
stal waar het kindje Jezus is geboren. Onderweg is er op diverse 
plaatsen muziek te beluisteren en kunnen er marshmellows 
worden geroosterd. Ook zijn de herders weer aanwezig.  
De wandeling duurt een klein uurtje en is geschikt voor jong en 
oud. Ben je wel of niet bekend met het Kerstverhaal, de wandeling 
is voor iedereen. Neem een vriendje of vriendinnetje mee, maar 
ook mogen opa en oma natuurlijk meewandelen. Met een lampion 
of een zaklantaarn kunnen de kinderen de weg nog beter vinden.  
Aan het einde van de wandeling is er gelegenheid om even na te 
praten op het plein van de Julianaschool met een kopje koffie of 
thee. Natuurlijk wordt er ook aan de kinderen gedacht. 
De wandeling is gratis, maar er mocht u iets willen doneren, dan 
kan dat in de daarvoor aanwezige bus. 
Kom je ook mee wandelen? 
 

 

 

Stotteren bij kinderen  
  

Het leren spreken is, net als leren lopen, een kwestie van vallen en opstaan. Een kleuter, die  

de taal nog aan het leren is, kan het extra moeilijk hebben met bepaalde klanken, woorden en  

zinsconstructies. Hij/Zij zal dan ook vaker haperen dan ouderen en volwassenen. Dit haperen  

is een normaal verschijnsel in het ontwikkelen van het spreken. Vaak verdwijnt dit vanzelf,  

maar soms verandert haperen in stotteren. Stotteren wil zeggen dat het normale vloeiende  

spreken wordt onderbroken. Een kind dat stottert kan bijvoorbeeld delen van woorden of  

zinnen herhalen of blijven steken in een woord. Ook zijn er kinderen die “meebewegingen” in  

het gezicht hebben (bijvoorbeeld oogknipperen) of zelfs bepaalde woorden omzeilen omdat ze  

bang zijn te gaan stotteren.   

  

Een kind is zich niet altijd bewust van het stotteren en maakt er veelal geen probleem van.  

Meestal trekt het kind zich het stotteren pas aan door de reacties van de omgeving (ouders,  
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familie, leerkrachten), die bijvoorbeeld zeggen: “Praat eens wat beter of langzamer”, “Haal  

eens diep adem”, “Denk eerst eens na”. Door die verschillende, meestal goedbedoelde,  

reacties kan het kind het vervelend gaan vinden dat het ‘anders’ praat. De spanning in het  

spreken neemt toe en het stotteren in het spreken kan dan erger worden.   

  

De hulp van u als ouders/verzorgers is de belangrijkste steun voor uw kind. Misschien vindt u  

het erg dat uw kind stottert, u kunt hierdoor bezorgd, gespannen of geïrriteerd raken. Uw kind  

merkt dat en reageert daar in zijn praten op. Het stotteren kan dan bijvoorbeeld erger worden.  

Daarom is het belangrijk dat u weet hoe u kunt omgaan met het spreken van uw kind.   

  

Adviezen aan ouders/verzorgers van een stotterend kind.  

  

• Probeer uw kind niet te helpen door woorden af te maken of door dingen opnieuw te laten  

• zeggen. Laat het kind rustig uitspreken.  

• Dwing uw kind niet tot spreken in opgewonden situaties of in emotionele sfeer. Wacht  

• liever op een rustig moment.  

• Probeer te luisteren naar wat uw kind zegt en niet naar het stotteren. Laat merken dat u  

• echt luistert.  

• Geef uw kind het gevoel van vertrouwen en zekerheid. Besteed juist aandacht aan de  

• dingen die uw kind goed kan.  

• Leg niet de nadruk op het stotteren (bijvoorbeeld als u met iemand over uw kind praat),  

• maar stop het ook niet weg. Het is niet erg als het woord stotteren eens een keer valt. Ook  

• tegen uw kind mag u best zeggen: “Hè hè, dat was moeilijk!”.  

• Let ook eens op hoe vaak uw kind vloeiend praat. Misschien is dat vaker dan u verwacht.  

• Praat zelf niet te snel. Als u rustig praat heeft dat vaak een goede invloed op het praten  

van uw kind.  

 

U kunt als ouder goed aangeven of uw kind stottert of niet. Als u zich zorgen maakt over het spreken 

van uw kind, is dat op zich al een reden om tot actie over te gaan. Voor stotteren  

geldt: als u zich zorgen maakt of twijfelt, zoek dan zo snel mogelijk begeleiding. Schakel een  

logopedist of stotterpedagoog in.  

  

Wanneer u meer wilt lezen over stotteren:  

  

Kinderen die stotteren.  

Ad Bertens en Jacqueline Weeda-Hageman ISBN 9053524576  

  

U kunt ook terecht op de website www.stotteren.nl .  

  

         Logopedische dienst 

         Gemeente Katwijk 

 


