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Nieuwsbrief september 2018   

 

 
 

Woensdag 3 okt.   Inloopspreekuur JGT (8.30u. – 9.00u.) 
Woensdag 3 okt.   Start Kinderboekenweek 
Donderdag 4 okt.  Dierendag 
Vrijdag 5 okt.   Dag van de leraar 
Vrijdag 12 okt.   Afsluiting Kinderboekenweek 
Maandag 22 okt.  Start herfstvakantie 
Maandag 29 okt.  Weer naar school 
Woensdag 7 nov.  Inloopspreekuur JGT (8.30u. – 9.00u.) 
   

 
 

DirectiePUNTen 

De eerste weken zijn weer voorbij. De meeste kinderen zijn ge-
wend aan de nieuwe juf of meester en aan het lokaal. Er wordt 
goed gewerkt en daar zijn wij blij mee.  
 
Het benutten van de extra gelden voor werkdrukvermindering 
is merkbaar voor de leerkrachten. Dit komt uiteraard ten goed 
aan de kinderen. 
 
Na de lekkage in de zomervakantie is er nieuw marmoleum ge-
legd in de gang. De school ziet er weer netjes uit. 

 
De benoemingsadviescommissie wacht met spanning af op de sollicitatiebrieven van direc-
teuren. Reageren kan nog tot half oktober.  
 
In oktober gaan de directies zich bezighouden met de begroting 2019. Welke middelen gaan 
we waaraan besteden? Mooi om het team daar ook bij te betrekken. 

Op 1 oktober is het de teldatum voor scholen. Op grond van het aantal leerlingen vindt de 
bekostiging plaats. Wij hebben nu 223 leerlingen. Dat is een lichte groei ten opzicht van vorig 
schooljaar. 
 
Er is een aantal nieuwe gezichten in de school te zien: de interim-IB-er, de logopediste en de 
pedagoog van het jeugd- en gezinsteam stellen zich in deze nieuwsbrief even aan u voor. 
Hartelijk welkom, collega’s, we wensen jullie een fijne tijd toe op de Oranje Nassauschool. 
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Kinderboekenweek Kom erbij! 

Van woensdag 3 oktober t/m zondag 14 oktober is het weer Kinderboekenweek! Dit jaar 
met als thema vriendschap: Kom erbij! Bij ONS starten we de week op woensdag 3 oktober 
met een Vossenjacht. We gaan op jacht naar de vriendjes. De Vossenjacht sluiten we om 
12.05 uur af met een dans op het grote schoolplein. Komt u ook gezellig kijken en meedan-
sen? Kom erbij! 

De rest van de week staat in het teken van voorlezen en lezen. Het 
thema leent zich ook goed voor mooie gesprekken in de klas.  

Wist u trouwens dat kinderen die worden voorgelezen een grotere 
woordenschat hebben? En dat de omvang van de woordenschat 
weer een grote invloed heeft op het leren lezen en het leren begrij-
pen van teksten? Wetenschappelijk onderzoek heeft ook aange-
toond dat kinderen die veel lezen beter zijn in begrijpend lezen, 
spelling, grammatica en schrijven. Daarnaast is (voor)lezen natuur-
lijk ook gewoon superleuk! Alle reden dus om het (voor)lezen te 
bevorderen! 

Op vrijdag 12 oktober presenteren de kinderen aan elkaar wat ze 
in de Kinderboekenweek hebben gedaan. Wij hopen op een vriend-
schappelijke en taalrijke Kinderboekenweek! 

 

Even voorstellen 
 
Mijn naam is Wilma van Maarschalkerweerd en samen met mijn man en 
twee zonen woon ik in het mooie Nijkerk. Bijna 20 jaar geleden ben ik mijn 
schoolloopbaan gestart als groepsleerkracht en heb ik nagenoeg alle groe-
pen weleens onder mijn hoede gehad. Sinds acht jaar ben ik intern bege-
leider en heb ik voor verschillende kleine en middelgrote scholen in Barne-
veld, Baarn en Soest gewerkt.  
Omdat ik altijd de behoefte heb (gehad) om mijn horizon te verbreden, 
heb ik vorig schooljaar de spannende stap gezet om, na 20 jaar bij de-
zelfde stichting te hebben gewerkt, ontslag te nemen en als interim-intern 
begeleider aan de slag te gaan. Een leuke nieuwe uitdaging, waarin ik veel hoop te leren en 
inspirerende mensen hoop te ontmoeten. Dit schooljaar zal ik tijdelijk de taken van juf Marja 
over gaan nemen op de Oranje Nassauschool. Naast mijn werk op ONS, ben ik ook nog werk-
zaam op een andere basisschool. De dinsdag is mijn vaste werkdag bij ONS, mijn andere 
werkdag wisselt per week. 
In mijn vrije tijd sport ik regelmatig (hardlopen en wielrennen), reis en lees ik graag of sta ik 
mijn kinderen aan te moedigen langs de zijlijn van het voetbalveld.   
Ik kijk er naar uit om u ergens de komende weken te ontmoeten en hoop op een fijne sa-
menwerking met team, ouders en kinderen. En mocht u vragen hebben, schroom dan niet 
om mij aan te schieten! 
U kunt mij ook per mail bereiken:  
w.vanmaarschalkerweerd@oranjenassauschool.pcbo rijnsburg.nl 
 

= = = = 

mailto:w.vanmaarschalkerweerd@oranjenassauschool.pcbo%20rijnsburg.nl
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Ik ben Rianne de Jong van het Jeugd en Gezinsteam (JGT) Rijnsburg/Valken-
burg.  
Vanaf dit nieuwe schooljaar vervang ik Lieve de Jager en zal ik één keer per 
maand op woensdagochtend van 08:30u-09:00u op school aanwezig ben. Alle 
vraagjes over opvoeden en opgroeien zijn welkom. Ook wordt er door het JGT 
een paar keer per jaar verschillende trainingen op aanvraag aangeboden: zo-
als een faalangst- en weerbaarheidstraining. Loop gerust even langs en kom 
een kopje koffie drinken!  
Op woensdag 3 oktober ben ik op school aanwezig. 

U kunt ook een kijkje nemen op onze website: https://jeugdengezinsteams.nl/  
 

= = = = 
 

Mijn naam is Rebecca Verdoes en dit schooljaar start ik met werken als school-
logopediste in dienst van de gemeente Katwijk. Eerder ben ik werkzaam ge-
weest in het cluster 2 onderwijs met kinderen met een ernstige taalontwikke-
lingsstoornis (TOS). Hier is mijn affiniteit met onderwijs toegenomen en heb ik 
werkervaring opgedaan met meertaligheid en autisme. Daarnaast bestonden 
mijn werkzaamheden uit het coachen van leerkrachten en onderwijsondersteu-
nend personeel en het waarborgen van kwaliteit van het taalaanbod.  

Als logopedist ben ik gespecialiseerd in het (vroegtijdig) signaleren, onder-
zoeken en behandelen van problemen op het gebied van spraak, taal, stem en 
gehoorproblemen. U zult mij met name tegenkomen in de onderbouw en indien nodig in de boven-
bouw van de schoolgroepen. U kunt via de leerkracht of rechtstreeks met mij middels het volgende 
mailadres contact opnemen: r.verdoes@katwijk.nl 
 

 

 

Nieuw meubilair 

Toen de kinderen in groep 8 de eerste dag op school kwamen, was de klas iets anders inge-
richt dan dat zij hadden verwacht.  
Er stonden vreemde tafels in de klas. Tafels waar je met 3 kinderen aan moest zitten, op een 
kruk, zonder laatjes. Er was ruim voor de zomervakantie bekeken of er voldoende meubilair 
op school was. Dat bleek niet zo te zijn.  
Direct zijn er nieuwe tafels en stoelen besteld.  
Als snel bleek dat dit pas later in het nieuwe 
schooljaar geleverd kon worden. 
Wat waren we blij dat op maandag 10 septem-
ber er een vrachtwagen voor reed, die de 
nieuwe tafels en stoelen ging uitladen. 
Alle kinderen hebben nu weer een eigen tafel 
met twee laatjes er in! De vensterbanken zijn 
weer leeg en daar staan weer gezellig planten in. 
 
 
 

https://jeugdengezinsteams.nl/
mailto:r.verdoes@katwijk.nl
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Groep 1 en 2 en de ….APPEL! 

 
Al een week lang werden de nachtjes geteld, wanneer gaan we nu eindelijk appels pluken??  
 De afgelopen weken hadden we woorden geoefend, we leerden: 
boomgaard, oogsten, kroontje, klokhuis, beurs en bloesem. Nu we zoveel over appels had-
den geleerd wilden we dat ook wel eens in het echt bekijken! Vrijdag 14 september was het 
dan zover. Wat fijn dat er veel moeders met ons mee konden!  
We kregen eerst een rondleiding door de boomgaard, waarbij we al onze geleerde woorden 
goed konden zien en gebruiken. We mochten ook appels plukken en proeven! De geplukte 
appels werden gewogen en mochten mee naar school.  
Daar gingen we de week erna lekkere dingen mee maken. Op dinsdag maakten we appel-
moes. We sneden de appels zelf in stukjes, roken even aan de kaneel en keken toe hoe de 
appels lekker stonden te pruttelen.  
Vrijdagochtend was het tijd voor de appelflapjes. Weer waren er een paar moeders om ons 
te helpen met schillen en snijden. We hebben heerlijk gesmuld van de lekkere appels maar 
vooral ook veel geleerd! 
 

 
 

 

Week van de Pauzehap 

Om het schooljaar gezond te beginnen hebben 
de groepen 5 t/m 8 de afgelopen week meege-
daan aan de Week van de Pauzehap. De leer-
lingen hebben geleerd dat gezond eten heel 
leuk kan zijn. Vijf dagen lang waren er filmpjes 
te bekijken, opdrachten uit te voeren en ge-
zonde tussendoortjes voor de hele groep te 
eten. De leerlingen hebben met elkaar ervaren 
hoe lekker zo een gezonde pauzehap kan zijn. 
Door deel te nemen aan de Week van de Pauzehap worden de leerlingen zich bewust van 
wat zij dagelijks eten en drinken. Zij hebben meer geleerd over de herkomst van hun eten en 
over wat een gezonde leefstijl inhoudt. Een gezonde leefstijl wordt vanzelf leuk, op school 
maar ook daarbuiten! 
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sTaal in groep 7 

In groep 7 eindigt ieder taalblok met een schrijfopdracht.  
Het eerste blok heeft als thema strip. 
De schrijfopdracht was dus : schrijf een scenario en teken een strip met ongeveer 6 vakjes. 
De resultaten waren geweldig, daarom in deze nieuwsbrief één van de strips. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
BHV - Bedrijfs Hulp Verlening 
 

De afgelopen 2 woensdagmiddagen waren en 4 mensen van onze school actief voor een her-
halingscursus BHV. Juf Irene, juf Marlene, juf Petra en meneer Jan Willem hebben hun ge-
heugen weer even opgefrist. 
Hoe reanimeer je baby, kind of volwassene? Hoe leg je een drukverband aan? Welke gege-
vens geef door als je 112 belt.  
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Waar moet je op letten als je een brand blust, hoe ontruim je een gebouw met meer dan 
200 kinderen en volwassenen. 

Wie doet wat op welk moment? Heel actief en nuttig allemaal! 
We keken indrukwekkende filmpjes en voerden verschillende opdrachten uit. Soms waren 
de opdrachten best spannend! 
Een ontruiming oefenen wij op school minimaal 1x per jaar. Daar komen altijd leerpunten 
uit. Deze hebben we ook besproken! 
Kortom, met een hernieuwd diploma op zak, zijn 4 werknemers van onze school weer gedi-
plomeerd om te reageren op noodsituaties. 
 
 

Zwemmen in AQUAMAR 

Ook benieuwd naar het nieuwe zwembad? In het aankomende 
schooljaar organiseert zwembad Aquamar wederom de School van de 
Week actie. Ten behoeve van dit buitenschoolse project verschaft 
zwembad Aquamar kortingskaartjes aan basisscholen binnen de ge-
meente Katwijk, waarmee de leerlingen tegen een sterk gereduceerd 
tarief (€3,20) kunnen zwemmen en recreëren in het nieuwe zwembad 

Aquamar. Door middel van deze actie willen we jonge kinderen op een ludieke wijze aanspo-
ren om meer te bewegen en hun zwemvaardigheden te blijven ontwikkelen. Onze school is 
in de week van 4 februari aan de beurt…. 

 

Hoe beleeft uw kind school? 

Het ene kind gaat graag, het andere kind heeft wat aansporing nodig. Elk kind beleeft school 
op zijn/haar eigen manier. Het ener kind vertelt veel, het andere kind vertelt weinig tot 
niets! En neemt u voldoende tijd om met uw kind over school te praten?                                                                                                                                                
Misschien stimuleert het als u de vragen eens anders stelt dan: “hoe was het op school?”    
Op internet vonden we een aantal uitnodigende vragen. 

1. Wat heb je vandaag geleerd op school? 
2. Wat vond je moeilijk op school? 
3. Als jij morgen de juf/meester bent, wat zou je dan doen? Wat zou je moeilijk vinden? 
4. Wat wil je nog meer leren op school? 
5. Wat wil je nog vaker doen op school? 
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6. Wat is het beste wat er op school gebeurd is vandaag? En wat was minder fijn? 
7. Wat maakte je vandaag aan het lachen? Waar werd je minder blij van? 
8. Als je kon kiezen, naast wie wil je dan zitten in de klas? En naast wie wil je dan niet zitten? 
9. Wat is de leukste plek in de school? Welke plek vind je niet zo leuk? 
10. Als ik met de meester of juf zou praten. Welke leuke dingen zegt hij of zij dan over jou? 
Benieuwd of u met uw kind een verrassend gesprek krijgt!                                                                             
In de volgende Nieuwsbrief nog meer suggesties! 

 

Een verzoek van de Universiteit Leiden 

Help onderzoekers van de universiteit om meer inzicht te krijgen in hoe kinderen ontdek-
kend leren! 

Onderzoekers aan de Universiteit Leiden zijn op zoek naar kinderen tussen de 5 en 6,5 die het 
leuk vinden om mee te doen aan een onderzoek. 

Met deze studie willen we kijken hoe de hersenen van kinderen reageren op nieuwe informa-
tie tijdens het leren over natuurkundige concepten. Dit doen we door de activiteit in de herse-
nen van kinderen te meten, met gebruik van een EEG (elektro-encefalogram). EEG is een 
soort badmuts met sensoren waarmee je op een pijnloze, hygiënische en veilige manier de 
elektrische activiteit in de hersenen kan meten. Het onderzoek vindt plaats op de Universiteit 
Leiden en duurt ongeveer een uur. U en uw kind ontvangen voor deelname aan het onder-
zoek 15 euro en een cadeautje. Bent u geïnteresseerd, ga naar onderstaande link voor ver-
dere informatie goo.gl/9xjsRn. 

Met vriendelijke groet,     

Dr. Jo van Schaik, Onderzoeker Onderwijswetenschappen, Pedagogische Wetenschappen, 
Universiteit Leiden 

 

Come4Sports  
 
Laten wij ons even voorstellen, wij zijn Come4Sports (de sportmedewerkers 
van Welzijnskwartier). Wij zijn elke dag actief voor alle basisschool kinderen 
van de gemeente Katwijk. Dit doen we op de schoolpleintjes of trapveldjes in 
Katwijk, Rijnsburg of Valkenburg. Wij vinden sporten en bewegen helemaal 
geweldig. Wij hopen dat jij bewegen ook leuk vind en we jou nog enthousias-
ter kunnen maken voor allerlei sporten. Samen kunnen we kijken welke sport je leuk vind om te 
doen. Plezier in sporten/bewegen staat bij ons voorop. 
Naast onze activiteiten op de buitenlocaties kun je met ons meesporten tijdens ons winterpro-
gramma in de gymzalen, de schoolvakanties en onder schooltijd zijn we ook actief op basisscholen in 
heel de gemeente. Ook organiseren we samen met sportverenigingen toernooien en cursussen waar-
aan iedereen mee kan doen je aan kunt meedoen. Kortom, er is genoeg te doen. 
 
Je kunt ons herkennen aan de gekleurde tuk-tuks of onze blauwe trainingspakken.  
Voor meer informatie kun je kijken op de website van Welzijnskwartier of op onze Facebookpagina. 

https://leidenuniv.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0uYGjvuNBywbLfv
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Ook kun je op de C4S informatieborden in jou school kijken om te zien waar je ons kunt vinden. 
 
 
Website: www.welzijnskwartier.nl 
Facebook: Come4Sports – Welzijnskwar-
tier 
Facebook: Sport – Welzijnskwartier 
Twitter: @Sport_Welzijnskw 
Youtube: Sport Welzijnskwartier 
 
 

 

(Team Come4Sports vlnr: Joost, Robbert, Jeffrey,  
Peter, Michele, Pascal) 

 

http://www.welzijnskwartier.nl/

