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Nieuwsbrief augustus 2017   

 

 

 
 
 
31 augustus              Startdienst 19.00-20.00 in de Immanuelkerk 
4 september  Informatie avond groep 5-8 
5 september  inloopspreekuur CJG 8.30 – 9.00 uur 

Informatie avond groep 1-4 
11 september  Inloopmoment in alle klassen 15.30 – 16.00 uur 
21 september  Schoolfotograaf  
27 september  Start verkoop Kinderpostzegels 
4 – 15 oktober Kinderboekenweek 

 
 

Een nieuw schooljaar, een nieuw begin 
Dat was weer even wennen na de vakantie! Voor veel kinderen weer een spannend moment. 
Hoe zal het zijn in de nieuwe klas, naast wie kom je te zitten, wat gaan we allemaal leren dit 
jaar? Ook voor de leerkrachten weer even wennen. Maar….we hebben er weer zin in. We zien 
het als een prachtige opdracht om met de kinderen aan de slag te gaan.                                             
Want met kinderen werken is geweldig ….dan hebben we “GOUD” in handen!  

 
 

Goud in handen 
 

Ik kijk naar ‘t kleine in mijn hand 
Verbaasd om zoveel schoonheid 

Gegraven uit rotsen en zand 
Stenen, zo groot in kleinheid 

 
Ik koester en bescherm de schat 

‘t is onderdeel van mijn leven 
en elke keer besef ik dat 

het me zomaar is gegeven 
 

Ze zijn aan onze zorgen toevertrouwd 
Kostbaarder dan edelstenen 

Ze zijn uniek en blinken als goud 
En wij, wij mogen ze lenen 

 
Ik weet, ze zijn nog ongeslepen 

Maar als een sieraad in Uw hand 
En door hun zuiverheid gegrepen 
Vind ik ze stuk voor stuk briljant 
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Kinderen, ze zijn verbonden 
met U door gouden banden 

vanuit de hemel ons gezonden 
God geeft ons goud in handen 

 
(Een gedicht van Chris Lindhout) 

 
Eerste schoolweek 
Maandag 21 augustus werd het op de schoolpleinen weer gezellig druk. Veel kinderen 
stonden te trappelen van ongeduld, maar een enkeling vond het ook wel heel spannend en 
liet een traan. Gelukkig waren de tranen al snel gedroogd. De ouders konden lekker een kopje 
koffie drinken, verzorgd door de Ouderraad. En in de klas hadden de kinderen veel verhalen 
over de vakantie!  
De eerste dagen in de klassen was het voor ouders, leerkrachten en kinderen even wennen. 
Regels en afspraken werden gemaakt en leermaterialen werden uitgedeeld.  
Mocht u een leerkracht willen spreken, we stellen het op prijs als u dit na schooltijd doet. Dan 
is er meer rust en aandacht voor u en uw kind. Als u dit leest zit de eerste schoolweek van het 
schooljaar 2017 – 2018 er al weer op. We hopen er met elkaar een heel bijzonder mooi jaar 
van te maken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
Werkt u mee aan de veiligheid van onze kinderen? 
 
Informatie van de Ouderraad 
De eerste schoolweek zit er alweer bijna op. De ouderraad heeft deze week niet stil gezeten. 
Maandagochtend stonden wij op het kleine plein met koffie en thee. En woensdagavond  
tijdens de startactiviteit  verzorgden wij de koffie, thee en limonade met wat lekkers. 
Ik ga u een beetje uitleggen wat de OR zowel doet. Achter de schermen maar deze week juist 
op de voorgrond. 

Overige activiteiten die worden ondersteund door de OR en waar uw vrijwillige ouderbijdrage 
voor wordt gebruikt zijn o.a.: 

 Startactiviteit ondersteunen 

 Avondvierdaagse regelen 

 Sinterklaas ondersteunen maar ook de pieten helpen met inpakken 
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 Met kerst de school versieren 

 Kerk versieren voor de 
themadienst 

 Jantje Beton actie opzetten 

 Helpen met activiteiten op school 

 Verkeersouders 

 Thema ouderavond organiseren  

 Afscheid van groep 8 

Dit is een kleine greep uit onze 
activiteiten. 

Met vriendelijke groet, 

Nelleke Sneijders (voorzitter OR) 

 
Nieuwe gezichten 
Van de interim-directeur 
De afgelopen week heb ik al verschillende ouders mogen begroeten. Ook heb ik 
mij in de klassen bij de kinderen voorgesteld. In de laatste week van de vakantie 
heb ik met alle leerkrachten een kennismakingsgesprek gehad. Zo begint de 
Oranje Nassauschool letterlijk en figuurlijk voor mij een gezicht te krijgen.  
Ik voel mij welkom. Hartelijk bedankt daarvoor. Voelt u zich vrij om bij vragen en 
opmerkingen even langs te lopen. De deur staat voor u open! In de regel ben ik 
aanwezig op dinsdag, woensdag en vrijdag. Mailen kan ook: 
j.punt@oranjenassauschool.pcborijnsburg.nl  
Ik hoop op een fijne tijd op de Oranje Nassauschool en op een goede samenwerking. Ook met 
u! 
 
Jan Punt 
 
 
Beste allemaal,  
Ik zal mij even voorstellen als nieuwe leerkracht van groep 5.  
Mijn naam is Marianne van den Bosch. Ik ben getrouwd met Cees en wij 
hebben twee kinderen.  
In 1994 kwam ik in Rijnsburg op de Julianaschool werken. Ik heb daar 
tot 2001 met veel plezier gewerkt. In de jaren daarna heb ik mogen 
invallen in verschillende groepen. Ik mocht ook rugzakkinderen 
begeleiden op de Wilhelminaschool. Dat zijn kinderen met speciale 
onderwijsbehoeften. Een hele dankbare baan! Twee jaar geleden heb ik 
me gespecialiseerd in autisme. En deze kennis neem ik mee naar de 
Oranje Nassauschool.  
Ik vind het heerlijk om (samen met Corine) weer voor een 'eigen' klas te 
staan. Ik voel me erg welkom op de Oranje Nassauschool!  
 
Met hartelijke groeten, 
Marianne van den Bosch  
 

mailto:j.punt@oranjenassauschool.pcborijnsburg.nl
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Beste ouders en kinderen, 
 
Ik ben juf Carola en kom dit schooljaar tot de kerstvakantie in groep 8, naast juf 
Petra en juf Corine werken.  
Voor sommige ouders en kinderen zal ik een bekend gezicht hebben en dat klopt. 
Ik heb namelijk vier en vijf jaar geleden de 0-groep op de Oranje Nassau School 
gedraaid en drie jaar geleden voor juf Wietske het zwangerschapsverlof vervuld in 
groep 3.  
Vervolgens heb ik op de Emmaschool en de Wilhelminaschool gewerkt in de 
'centrale 0-groep'. Na de kerstvakantie start deze groep weer en ga ik terug naar de 
Wilhelminaschool. 
 
Mijn werkdagen zijn maandag t/m woensdag, de overige dagen ben ik thuis bij mijn 
dochtertje van bijna twee jaar oud. En er is een tweede kindje op komst, die eind februari 
2018 wordt verwacht. Hier kijken we natuurlijk erg naar uit. 
 
De eerste week zit er alweer op en is heel goed bevallen, dus dat belooft een leuke tijd te 
worden. Ik heb er in elk geval heel veel zin in! 
 
Vriendelijke groeten, 
Juf Carola 
 
Inloopmoment  
Wij vinden het als schoolteam erg belangrijk dat ouders zich betrokken voelen bij de school en 
haar 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 11 september van 15.30 uur tot 16.00 uur. Wij stellen het erg 
op prijs als u een keer om een hoekje komt kijken.   
 
 
Woensdag = Fruitdag  
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!!  
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Gymrooster 
De groepen 3 t/m 8 krijgen gymles van de vakleerkracht lichamelijke oefening in de gymzaal 
aan de Katwijkerweg. Meester Rik zwaait hier de scepter. 

 
Groep Dinsdag Vrijdag 

Groep 3 14.15 - 15.00 uur 11.30 - 12.15 uur 

Groep 4 13.30 - 14.15 uur 10.45 - 11.30 uur 

Groep 5 08.30 - 09.15 uur 10.00 - 10.45 uur 

Groep 6 09.15 - 10.00 uur 13.15 - 14.00 uur 

Groep 7 10.45 - 11.30 uur 09.15 - 10.00 uur 

Groep 8 10.00 - 10.45 uur 14.00 - 14.45 uur 
 

 
 

Startactiviteit – kraak de code 
Een gezellige drukte, woensdagavond op het plein. Heel veel kinderen, vaders 
en moeders, opa’s en oma’s….ze waren er allemaal! Altijd heel gezellig om zo 
met elkaar door de wijk te lopen. In het bijzonder voor ouders die voor het 
eerst een kind op de ONS hebben. Het bevordert de onderlinge saamhorigheid!                    
En dan het enthousiasme van de kinderen…..hollend door de straten om maar 
weer snel twee leerkrachten te zoeken en te vinden. De grote kinderen hadden 
het “kraak de code-spel” al snel door en de jongere kinderen kregen 
fantastische hulp van de ouders.                  

En ja….toen alle codes gekraakt waren stond er een prachtige zin: 
“Joepie, het nieuwe schooljaar is weer begonnen”.  Na het inleveren van 
de code was er nog een gezellig samenzijn op het plein. Hier kreeg 
iedereen wat te drinken en was er gezond fruit dat we hadden gekregen 
van C. van der Meij en Zn, de vader van Nelleke uit groep 8.  
    Hartelijk dank! 

 
 

 
Bijbelse geschiedenis 
De Bijbelverhalen die de komende weken worden verteld in de 
klassen staan in het thema van de schepping. De verhalen uit 
Genesis worden op diverse manieren aan de kinderen 
voorgelegd. Er wordt verteld, voorgelezen, platen op het bord 
worden bekeken en in de bovenbouw lezen de kinderen in hun 
eigen Bijbel.  
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Zendingsgeld 
Elke maandagochtend kunnen kinderen zendingsgeld meenemen naar school. Dit 
geld is voor diverse projecten bestemd. Een van de projecten waar we jaarlijks 
aan doneren is voor het meisje Bianca, die we via Hart voor Haïti steunen. 
 
 
 
 
 
 

Muziekschooljaar weer van start 
Nieuw: Play-in voor jonge kinderen! 
 
De lessen van de muziekschool beginnen weer in de week van maandag 21 augustus. 
Kinderen kunnen weer langskomen om muziek te maken en te zingen. Nieuw dit jaar is de 
Play-in voor kinderen tot 8 jaar: een leuke kennismaking met de cursussen 
Spelen met muziek en Ontdek muziek. 
 
Laat je muzikale talent tot bloei komen! 
Of je nu van pop, jazz of klassiek houdt: leer een instrument bespelen. We 
hebben ruime keuze. 
 

Keertje proberen? 
Muziek maken is leuk! Kinderen kunnen hun favoriete instrument (of zang) 
uitproberen bij een gratis proefles. De lesvormen zijn in een groepje, of 
individueel les krijgen, iedere week of tweewekelijks. Inschrijven kan op ieder moment van 
het jaar. 
 
Oriënterende cursussen 
Speciaal voor jonge kinderen zijn er leuke cursussen om aan muziek te proeven: 
Spelen met muziek (groep 1 - 3): spelenderwijs maken kinderen kennis met de wereld van 
muziek. 
Ontdek muziek (groep 4 - 6): kinderen duiken dieper in de muziek, leren noten lezen en 
maken kennis met instrumenten. 
Op woensdag 6 september beginnen deze cursussen. Kijk voor meer informatie op: 
www.muziekschoolkatwijk.nl/kinderen-tot-8-jaar. 
 
Meer informatie: muziekschool Katwijk, Zeeweg 123, 2224 CD Katwijk, tel. (071) 406 5781 
 

http://www.muziekschoolkatwijk.nl/lesvormen/
http://www.muziekschoolkatwijk.nl/spelen-met-muziek/
http://www.muziekschoolkatwijk.nl/ontdek-muziek/
http://www.muziekschoolkatwijk.nl/kinderen-tot-8-jaar
http://www.muziekschoolkatwijk.nl/

