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Nieuwsbrief oktober 2019   

 

 
 
Maandag 21 okt.   Start herfstvakantie   
Maandag 28 okt.  Weer naar school 
Donderdag 31 okt.  Kunstmenu gr. 5 en 6 
Maandag 4 t/m 8 nov.  School van de week :  

COME-4-SPORTS 
Dinsdag 5 nov.   Gebedsgroep (8.30u.) 
Woensdag 6 nov.  Geen school i.v.m. landelijke stakingsdag 
Dinsdag 12 nov.   Bespreekavond gr. 1 t/m 7 
Donderdag 14 nov.   Bespreekavond gr. 5 t/m 8  
Woensdag 20 nov.   Voorleeswedstrijd gr. 6, 7 en 8 

 
 
Circusdag op de ONS 

Zowel directeur Beatrix van Maanen als intern begeleider 
Marja Bouwmeester vierden in de zomervakantie hun 40 
jarig jubileum in het onderwijs. Alle reden voor een feest 
op de Oranje Nassauschool. 

Zo werd donderdag 10 oktober de hele school 
omgetoverd tot een circusschool. In lokalen verschenen 
spiegels, schmink en rietjes om bellen mee te blazen. Ook werd er een heus goochellokaal 
ingericht, waar alle leerlingen twee goochelkunsten leerden. Buiten kwam een kleine piste 
en verschenen wave-boards, éénwielers en diverse balken en koorden om overheen te 

balanceren. Ook konden ze oefenen met jongleren. 

Wat hebben de kinderen en alle aanwezigen genoten van alle 
kunsten van de kinderen.  

U heeft vast al wat foto’s in de groepsapp gezien. Aan het einde 
van de dag kregen de kinderen ook nog een traktatie van de 
jubilerende juffen en zo was de dag helemaal compleet.  

We willen alle hulpouders bedanken voor hun inzet. Zonder uw hulp was deze dag niet 
mogelijk geweest. Heel erg bedankt voor uw inzet! 

We kijken terug op een zeer geslaagde dag!! 
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Winnaars fotowedstrijd ‘Reis mee’ 

Sam Gijsman en Viggo van de Mast  zijn de winnaars van de fotowedstrijd. Beide hebben 
een boekenbon van 5 euro gewonnen. Gefeliciteerd. Hieronder ziet u de winnende foto’s: 

  

In de Kinderboekenweek is er in alle klassen extra aandacht besteed aan het lezen en de 
leesmotivatie. Uiteraard zorgen wij ook buiten de Kinderboekenweek voor leuke leesactiviteiten. 
Blijft u thuis ook het lezen stimuleren!? 

      

     Bedrijfs Hulp Verlening 

Afgelopen woensdagen zijn we weer met een aantal 
juffen op de BHV-herhalingscursus geweest. We 
hebben geoefend met brandjes blussen op allerlei 
manieren: bijvoorbeeld op een pop, een vuurkorf of 
een pan. Ook hebben we ontruimd en geleerd waar 
we dan extra op moeten letten. Dit zullen we vast 
binnenkort weer oefenen op onze eigen school. Als 
laatste hebben we het reanimeren herhaald.  
Uiteraard hopen we het allemaal niet nodig te 
hebben, maar het is wel goed om te weten hoe we 
moeten handelen als zich een situatie als deze 
voordoet. 

 

De BHV-ers op herhaling 
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Berichtje van de ouderraad. 
 
We zijn alweer een paar maanden bezig maar voor de mensen die het nog niet weten we 
hebben een nieuw OR lid; Bernice van Egmond is ons team komen versterken. 
Met Bernice in ons team zijn we weer helemaal compleet maar, we hebben altijd helpende 
handjes nodig. 
Soms op de voorgrond maar ook achter de schermen doet de OR heel veel. 
Aan het begin van het schooljaar is u gevraagd door de groepsleerkrachten of u aan wilt 
geven wanneer en met welke activiteit u zou willen en kunnen helpen. Dat is dit jaar voor 
het eerst en moet allemaal nog een beetje goed in kaart gebracht worden maar hierdoor 
ontstaan er lijsten met ouders, opa’s en oma’s die ons bij bepaalde activiteiten willen 
helpen. 

 
 
Met de circusdag hebben we al goed gebruik kunnen maken van deze lijst, wat waren er veel 
helpende ouders, opa’s en oma’s aanwezig, zonder uw hulp had deze dag niet plaats kunnen 
vinden. Heel erg bedankt. 
Mocht u deze lijst nou nog niet ingevuld hebben en u zou toch wel eens willen helpen bij een 
activiteit neem dan contact op met 1 van de klassenouders of mail de groepsleerkracht want 
zonder uw hulp kunnen we niets. Denk hierbij aan bijvoorbeeld koffie schenken met een 
rapporten avond, of helpen bij het lezen in de klas of versieren met de kerst enz. enz. 
Alvast heel erg bedankt voor al uw hulp. 
 
Namens de OR, Jolanda van Dijk 

Stage lopen bij ONS 
 
Misschien heeft u het al gezien, er lopen op school 
heel wat nieuwe mensen rond. Dat klopt!  
Het zijn allemaal stagiaires. Er zijn twee onderwijs-  
assistenten bij ons in de leer, juf Anna en  
meester Michael. Zowel in de groepen 1/2 als in  
groep 5 steken zij lekker de handen uit de mouwen.  
 
Daarnaast hebben we ook vier PABO-stagiaires.  
Zij studeren voor leerkracht en moeten één dag in de     
week stagelopen op de basisschool. Op dinsdag is dit     
juf Corline in groep 8, op donderdag meester Jesse in  
groep 7, juf Lisa in groep 4 en op vrijdag juf Gertiena  
in groep 5. We zijn heel blij met hun helpende handen,  
maar ook blij dat we in deze tijd van lerarentekorten                                
kunnen bijdragen aan het opleiden van nieuwe collega’s! 

 
 

juf Corline, juf Anna en meester Michael 

juf Lisa, juf Gertiena en meester Jesse 
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Schoolfotograaf          
                                                                                                                               
Heeft u uw foto’s al besteld? De inlogcodes zijn nog  
een paar weken te gebruiken! 
http://www.rokkifotografie.nl/?page_id=476&safari_fix_done=true 

 
Groep 8 op excursie 
 

 Northgo Noordwijk 
Maandag 14 oktober was groep 8 naar de middelbare 
school Northgo in Noordwijk. 
Ze kregen een rondleiding en een paar lessen van docenten. 
Waaronder sport. De kinderen vonden dat erg leuk. 
Ze deden kunstjes op het luchtkussen en basketbal. Ze 
gingen ook een spel engels doen, de kinderen vonden dat 
erg leuk en grappig.  
Daarna kregen ze een leerzame les scheikunde, biologie en 
natuurkunde. 
Kortom ze hadden het erg leuk en vonden het erg 
interessant. 
 

 Smalspoormuseum 
Er was een leuk filmpje over oude smalspoortreinen. 
Toen kregen we een rondleiding tussen de oude treinen en trams.  
We konden ook zien wat ze vroeger gebruikten tijdens de oogst. En we mochten ook in de 
treinen en trams. 
Er we gingen een rondje langs het Valkenburgse meer met een oude trein. 
 
 
Het Jeugd en Gezinsteam (JGT) 
 
Vanuit het Jeugd en Gezinsteam (JGT) ben ik, Rianne de Jong, contactpersoon voor de Oranje 
Nassauschool. Voorheen was er een inloopspreekuur op school, deze gaat vanaf dit schooljaar 
stoppen. Als u vragen heeft met betrekking tot het opvoeden en het opgroeien van uw kind, dan 
kunt u telefonisch contact opnemen met 088 2542369, een e-mail sturen naar: 
r.dejong@jgthollandrijnland.nl of zich aanmelden via: https://mijnjgt.nl/public#!form/aanmelding . 
De ONS kan en wil u hierbij adviseren of ondersteunen.  
  
Het JGT biedt ook o.a. weerbaarheidstrainingen aan voor kinderen. Stuur gerust een e-mail voor 
meer informatie. Het JGT en de Jeugd Gezondheidszorg gaan dit jaar een aantal keer aansluiten bij 
een koffieochtend. Misschien tot dan! 
 
Vriendelijke groet, 
Rianne de Jong 
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Herfstnatuurspel in  
Nieuw Leeuwenhorst  
op woensdag 23 oktober 2019 

 

Via deze mailing willen wij u informeren over de jaarlijkse natuurspeurtocht die in de herfstvakantie 
op de woensdagmiddag in het Nieuw Leeuwenhorstbos  
gehouden wordt. Het thema van dit jaar is: Speuren naar sporen 
 
Opdrachtkaarten voor de speurtocht zijn verkrijgbaar voor kinderen vanaf 5 jaar tussen 13.00 uur en 
14.30 uur bij de ingang van het Leeuwenhorstbos  
aan het Westeinde tegenover Dijk en Burg. Deelname is gratis. 
Parkeren kan op het weiland bij de ingang in het bos achter de aanmeldingspost. 
Gebruik voor navigatie: Westeinde 79 Noordwijkerhout 
 

Graag tot ziens in het bos op woensdag 23 oktober! 
Met vriendelijke groet, 

De Educatieve werkgroep van de 
Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk. 
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