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Nieuwsbrief september 2019   

 

 
 

Agenda: 
 
Maandag 9 sept.  Informatie avond voor ouders van groep 1 - 4 
Dinsdag  10 sept.  Informatie avond voor ouders van groep 5 – 8 
Maandag 16 sept.   Inloopmoment (14.45u.)  
Woensdag 18 sept.  Studiedag, de leerlingen zijn vrij 
Donderdag 19 sept.  Startdienst in de Immanuëlkerk om 19.00u. 
Woensdag 25 sept.  Start verkoop kinderpostzegels door groep 7 
Donderdag 26 sept.  Schoolfotograaf 
 
 
 
 

 
Een nieuw schooljaar, een nieuw begin 
 
Allereerst een hartelijk welkom aan de “nieuwe”ouders van de “nieuwe” leerlingen. We 
hopen dat u zich snel thuis voelt bij ONS! Maar ook alle andere kinderen en hun ouders 
heten we natuurlijk weer van harte welkom! 
 

Je mag er zijn 
    wie ik, ja jij 
Je hoort er helemaal bij 
    wie ik, ja jij 
Had je zeker niet gedacht 
    wie ik, ja jij 
Je hoort er helemaal bij 
   wie ik, ja jij! 
 

Wat was het een mooi moment om met alle groepen en heel veel (groot-)ouders te starten 
op het grote plein. Juf Beatrix heeft het schooljaar geopend met een hartelijk welkom aan 
iedereen en in gebed om Gods zegen gevraagd voor het nieuwe schooljaar. 
Na het openingslied werden alle leerkrachten en de conciërge aan iedereen voorgesteld en 
werd er daarna van elke groep een “1e schooldag-foto” gemaakt. 
En toen kon het schooljaar écht beginnen! 
We hebben er weer zin in. We zien het als een prachtige opdracht om met de kinderen aan 
de slag te gaan.    
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“Nieuwe” gezichten op school 

 
Mijn naam is Robbin van Dijk. Ik ben 23 jaar oud en woon in 

Rijnsburg. Ik ben in 2019 afgestudeerd aan de Haagse Academie 

voor Lichamelijke Opvoeding. Sporten is mijn passie. Zelf ben ik 

actief voetballer, ik heb bij Rijnsburgse Boys en FC Rijnvogels 

gevoetbald en dit seizoen ga ik voetballen voor SV Zandvoort. 

Daarnaast vind ik het leuk om nog andere sportieve activiteiten te 

doen. Ook vind ik het erg leuk om kinderen te laten bewegen en te 

motiveren om te bewegen. Ik heb dan ook veel zin om de 

gymlessen op de Oranje Nassauschool te geven!  

 

Mijn naam is Maarten Graaff. Dit schooljaar ben ik gestart als leerkracht van groep 6. De 
afgelopen jaren heb ik gewerkt op een basisschool in Hillegom. Ik ben super blij met deze 
overstap. Ik woon zelf in Katwijk en kan dus heerlijk op de fiets naar school. Maar vooral de 
fijne sfeer op de ONS is wat mij naar Rijnsburg trok. 
Ik ben getrouwd met Ingrid en samen hebben wij twee kinderen. Olivia van 8 en David van 6 

jaar oud, zij zijn dit jaar alweer gestart in groep 4 en 5. In mijn 
vrije tijd breng ik graag tijd door met mijn gezin. We gaan dan 
graag lekker naar het strand, een terrasje pikken of heerlijk 
varen met onze boot. 
 
Verder zijn mijn hobby’s fietsen en naar de sportschool gaan. 
Hoewel dat laatste eerder als een verplichting voelt dan als 
een hobby ;-) Naast dit alles kook ik ook graag en dan het 
liefst buiten op mijn BBQ (Kamado). 
Mochten er nog vragen zijn. Op maandag, dinsdag en 
woensdag sta ik in groep 6 en zijn jullie van harte welkom! 

 

 
Juf Marja 
 
Juf Marja, onze intern begeleider, gaat weer langzaamaan haar werkzaamheden oppakken. 
De komende tijd werkt zij op dinsdagmorgen en donderdagmorgen van 9:00 uur tot 12:00 
uur. Juf Wilma blijft voorlopig ook nog bij ons werken. 
Wij zijn erg blij dat we juf Marja weer regelmatig zien op school! 
 

Overblijven 
 
De eerste schoolweek met het nieuwe rooster zit er alweer op. Het is voor iedereen nog 
even wennen. Het eten en het buitenspelen is de afgelopen week goed verlopen. 
Begin volgende week ontvangt u van ons een brief met de betalingsgegevens en de actuele 
ontwikkelingen in de begeleiding van het overblijven. 
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Schoenendozen sparen 
 
Voor een activiteit in de kinderboekenweek hebben we schoenendozen nodig. 
Spaart u mee? U kunt de schoenendozen in de klas van uw kind inleveren. 
 

Veiligheid rondom de school 

Nu het nieuwe schooljaar weer is begonnen, is ook het parkeren 
van uw auto een puntje van aandacht. Omdat veel kinderen lopend 
naar school komen, hebben we de afspraak gemaakt dat auto’s in 
het brede deel van de Kamperfoelie worden geparkeerd. Daar 
lopen de kinderen op de stoep. In het smalle deel van de 
Kamperfoelie is het te gevaarlijk. Auto’s parkeren en draaien. Zij 
zien de op straat lopende kinderen over het hoofd.  
Geeft u dit ook door aan oppas-opa’s en oma’s? 
Zo werkt u mee aan de veiligheid van onze kinderen! 

 
 
Inloopmoment  
 
Wij vinden het als schoolteam erg belangrijk dat ouders zich betrokken voelen bij de school 
en de kinderen. Daarom organiseren we diverse keren per jaar een inloopmoment. U kunt 
dan na schooltijd gewoon even de klas binnenlopen. Vraag uw kind eens naar welk leesboek 
het leest of wat het thema is van de taallessen. Misschien is uw kind wel trots op een 
handvaardigheid werkstuk.  
Het eerste inloopmoment is op maandag 16 september om 14.45 uur tot ongeveer 15.10 
uur. Wij stellen het erg op prijs als u een keer om een hoekje komt kijken.   
 

Bijbelse geschiedenis 
 
Dit schooljaar zijn we gestart met de verhalen van de schepping.  
Fijn, om de kinderen te mogen vertellen hoe God heel lang 
geleden de aarde gemaakt heeft. 
En dat we er nu na zoveel jaar, nog steeds van Gods schepping 
mogen genieten. Dat kan alleen als we er ook heel zuinig op zijn! 

 
Woensdag = Fruitdag + waterdag 

 
Elke woensdag eten we op school gezond. Dat mag fruit (aardbeien,  
appel, banaan, …) zijn, maar ook groente (paprika, komkommer, 

wortel, …). Denkt u er aan iets gezonds mee te geven? Tip: op de 
website van:  Ik eet het beter, staan creatieve  

tussendoortjes!! Ook drinken we op woensdag gezond: water! Goedkoop, lekker en 
gezond! En op de overige dagen, ook bij de lunch, is water een goede “drank” en het 
helpt om de berg afvalpakjes terug te dringen! Doet u mee? 
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Koffieochtend voor  mantelzorgende  ouders 

Welzijnskwartier mantelzorgondersteuning organiseert op woensdag 2 oktober van 10.00 
uur tot 11.30 uur in Restaurant de Beslagkom - Zwaaikom 3 in Katwijk aan Zee, een 
koffieochtend voor mantelzorgende  ouders (verzorgers) uit de gemeente Katwijk. De 
ochtend is bedoeld voor ouders van kinderen met ASS, ADHD, hoogbegaafdheid, een 
lichamelijke of verstandelijke beperking, kortom: bijzondere kinderen die speciale 
aandacht van jou als ouder behoeven. 
Het doel van deze ochtend is om ouders/verzorgers in contact te brengen met andere 
ouders, ervaringen te delen, (h)erkenning te ervaren, te delen wat bij hun kind gewerkt 
heeft en hun eigen vragen aan anderen te kunnen stellen. Medewerkers van het team 
Mantelzorgondersteuning ontvangen jullie met een kopje koffie of thee en zijn het 
aanspreekpunt voor het stellen van vragen. Kinderen zijn meer dan welkom en 
speelgelegenheid is aanwezig. 

Inloop is mogelijk van 10.00 tot 11.30 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden en de 
koffie/thee/limonade wordt jullie aangeboden. Aanmelden is niet noodzakelijk maar om een 
idee te krijgen hoeveel mensen wij kunnen verwachten kunt u mailen aan 
mantelzorg@welzijnskwartier.nl of bel naar 071-4033323. Ook nieuwe mantelzorgers zijn 
van harte welkom. 
  
  
Met vriendelijke groeten, 
  
Annabel Gerritsen 
Sociaal werker mantelzorgondersteuning 
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