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Nieuwsbrief maart 2018   

 

 

 
 
 
 
 
 
27 april  Koningsdag (Kinderen zijn vrij) 
27 t/m 11 mei  Meivakantie 
14 t/m 18 mei  Avondvierdaagse 
16 mei   Inloopspreekuur CJG 8.30-9.00uur 
18 mei   Sportdag 
21 mei   2e Pinksterdag (kinderen zijn vrij) 
22 mei   Betaaldag schoolreis 
24 mei   Kunstmenu groep 7 en 8 in het Dorpshuis in Valkenburg 
25 mei   Reservedatum sportdag 
25 mei   Nieuwsbrief 
29 mei   Ouderbijeenkomst over het continurooster (zie verderop in Nieuwsbrief) 

 
 

 

Koningsdag - 4 mei – 5 mei                                                                      

Vieren en gedenken! Vandaag, op 26 april, hebben we op school aandacht besteed aan de 

Koningsspelen. Een hartelijke felicitatie voor onze jarige Koning Willem 

Alexander die morgen jarig is! Ook werden vandaag de leerkrachten in 

het zonnetje gezet omdat ze (toevallig?) allemaal jarig waren. En wat 

zijn ze verwend! Hartelijk bedankt!      

Volgende week vrijdag staan we stil bij de dodenherdenking. Om 20.00 uur worden in het hele 

land twee minuten stilte in acht genomen voor de Nederlandse oorlogsslachtoffers.     Bij de 

herdenking in Rijnsburg zullen ook leerlingen van de ONS aanwezig zijn. 

 

 
 
 
Zaterdag 5 mei: Bevrijdingsdag. Een dag om stil te staan bij de vrijheid 
We vieren dan dat Nederland weer een vrij land werd. We denken er dan aan hoe fijn het is 
dat er hier geen oorlog is. 
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Bijbelverhalen 
De verhalen uit de Bijbel gaan de komende weken over het Pinksterfeest en over de discipelen 

die de verhalen van Jezus verder gaan vertellen. Jezus is dan niet meer op 

aarde, maar vervuld door Gods heilige geest en kracht mogen ze de 

verhalen vertellen. Want het evangelie van God mag verspreid worden 

over de hele wereld. 

 
 
 
Personeelszaken 

We hebben na de meivakantie nog 9 weken school. 

Het gaat ineens heel hard. Er moet altijd nog  veel 

gebeuren in die laatste periode. In de groepen en in 

de directiekamer. Een van de belangrijke zaken 

voor de directeur is het bemensen van de groepen. 

Wie wil en kan welke groep? Voor welke dagen? 

Voor hoeveel fte? Met welke duo? Past dit qua 

dagen? Zijn er collega’s die vertrekken? Gaan er 

collega’s met verlof? Zijn collega’s die met 

ziekteverlof zijn weer zover dat ze kunnen gaan 

starten? Altijd een mooie puzzel om te gaan leggen! Maar ook een hele uitdaging… 

Inmiddels is de BAC (benoemingsadviescommissie) voor de directeursvacature voortvarend 

van start gegaan. De advertenties zijn uitgegaan en de data voor gesprekken zijn gepland. We 

hopen dat t.z.t. uit alle kandidaten de meest geschikte voordragen kan worden voor 

benoeming. Ook dient er nog rekening te worden gehouden met een opzegtermijn. Daarom 

zal de interim-directeur tot aan de zomervakantie aanblijven. 

Juf Corine Heemskerk en haar man verwachten hun derde kindje. Van harte gefeliciteerd met 

dit heuglijke nieuws. Corine zal komend schooljaar naast het zwangerschapsverlof ook gebruik 

maken van het recht op ouderschapsverlof voor de oudste twee kinderen. Zij moet komend 

schooljaar dus vervangen worden. Juf Corinda van der Meij en haar man verwachten ook een 

kindje. Juf Corinda zal tot de kerstvakantie van haar verlof gaan genieten en hoopt daarna 

parttime terug te keren. 

Op Verenigingsniveau wordt binnenkort een advertentie geplaatst voor vacatures binnen de 

PCBO. Mocht u mensen weten die geïnteresseerd zijn om bij ONS te komen werken? Laat ze 

dan per mail of per telefoon vrijblijvend met de directeur a.i. contact opnemen. Een 

oriënterend gesprek is zo geregeld. 

 

 

 
 
 
 

De groepsverdeling: een hele puzzel 
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Mededelingen van de MR 
 
Continurooster op de Oranje Nassauschool? 

Er is de laatste tijd veel te doen in Rijnsburg als het gaat om het continurooster. De andere 

scholen van de PCBO hebben dit schooljaar al een enquête gehouden of zijn er nog mee bezig. 

De MR van de Oranje Nassauschool wil graag een ouderbijeenkomst over het continurooster 

houden op dinsdag 29 mei om 19.30. Tijdens deze bijeenkomst zal de MR het plan voor een 

eventueel continurooster presenteren. Wat houdt een continurooster in? Wat zijn mogelijke 

voordelen en nadelen ervan voor uw kind? Ook de regels die zijn vastgesteld rondom de 

enquête worden gepresenteerd.  

In een eerdere nieuwsbrief heeft de MR het al gehad over het continurooster. Toen is 

aangegeven dat bij een JA voor een continurooster, dit pas zal ingaan in schooljaar 2019-2020. 

De enquête zal om die reden alleen worden uitgedeeld aan de leerlingen van groep 0 tot en 

met 6.  

Wij hopen een grote groep ouders te verwelkomen op de ouderbijeenkomst op dinsdag 29 

mei om 19.30.  

 

Avond-4-daagse & sportdag                                                                        

Op maandag 14 mei, direct na de meivakantie start de Avond-4-daagse. Het is altijd leuk dat 

we als Oranje-Nassauschool onze oranje schoolshirts aantrekken. Deze worden maandag 14 

mei uitgedeeld aan de sportieve lopers. Op 18 mei worden de lopers feestelijk binnengehaald 

en beloond voor hun knappe prestatie.       

 

Maar op de 18e  vindt ook de jaarlijkse sportdag plaats voor de leerlingen van groep 5 t/m 8. 

De 4-daagse lopers hebben dan al een schoolshirt, de overige 

leerlingen krijgen deze  op school.  De shirts graag dinsdag 22 mei 

“vuil” mee naar school geven! 

 

Schoolreisjes                                                                                                       
De schoolreisjes komen ook weer in zicht….dinsdag 12 juni! Op dinsdag 15 mei ontvangt u een 

brief met informatie over het schoolreisje, tevens staat daarin vermeld het bedrag wat u nog 

verschuldigd bent. De volgende bestemmingen zijn dit jaar aan de beurt: 
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Groep 1 en 2: Pan Bos 
Groep 3 en 4: Plaswijckpark in Rotterdam 
Groep 5 en 6: Drievliet 
Groep 7: de Efteling 
Groep 8: gaat op kamp naar Hierden. 

 

 

Buitenspeeldag 2018 

Heb jij zin om een gat in de lucht te springen of om te rennen, te klauteren, te gooien en nog 

veel meer? Kom dan op woensdagmiddag 6 juni naar de Buitenspeeldag.  

 

De Karel Doormanstraat is dan weer één grote speelplek. Zet het alvast in je agenda en 

trommel al je vrienden op om buiten te spelen. Het wordt weer een fantastische middag! 

Organisatieteam Buitenspeeldag 

 

Van de zendingscommissie 

 
Wat is er ontzettend hard gewerkt en gul gegeven voor het toilettasjes-project! Maar liefst 
240 goedgevulde tasjes mochten we wegbrengen naar de mensen van stichting Oekroe. Deze 
zomer zorgen zij ervoor dat alle kinderen die meegaan op het kinderkamp hun eigen tasje met 
inhoud krijgen. Van onschatbare waarde, niet alleen vanwege de spulletjes, maar meer nog: 
omdat we hiermee laten zien dat er kinderen in Nederland zijn die aan hen denken en hen de 
moeite waard vinden. Fijn dat we dit met elkaar hebben kunnen doen! Dank ook aan Gamma 
Katwijk, die het vervoer van de tasjes mogelijk heeft gemaakt door 12 verhuisdozen te 
sponsoren.  
 
Namens de zendingscommissie allemaal alvast een fijne zomer! Vergeet tot die tijd de 
maandag-collecte niet!  
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Verkeersexamen 2018 (groep 7) 

Donderdag 5 & 12 april had groep 7 het verkeersexamen. De juf vroeg of er vrijwilligers waren 

om een stukje in de nieuwsbrief te schrijven over: `het verkeersexamen in het algemeen.’ 

Theorie examen 

Op donderdag 5 april hadden we onze theorie examen. Als je in de les had opgelet dan viel 

het best mee! Er waren 25 vragen in het boekje. De vraag die het meest fout gemaakt is was 

opdracht 6: Die ging over een vrachtwagen die je tegemoet komt. Wij hadden hem ook fout! 

Probeer zelf maar. 

 

Waar moet je op letten als je een vrachtwagen tegenkomt? 

A. Misschien kan de chauffeur jou niet zien 

B. De vrachtwagen kan niet snel remmen  

C. Er kan een windvlaag komen 

(Antwoord:C) 

Fietsexamen 

Donderdag 12 april hadden we praktisch verkeersexamen. Iedereen is geslaagd uitslag: 11 

kinderen foutloos en de rest 1 of 2 foutjes. De gevaarlijkste plekken waren: Oegstgeesterweg 

en de Petronella van Saxenstraat.  

                              

 Dit is het diploma die je kreeg                                                

  als je geslaagd was: 

  

Kimberley en Lindsey, groep 7. 

KLAAR VOOR DE START! 
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Soldaat van Oranje (groep 8) 

Op maandag 23 april mochten we op bezoek bij de Soldaat van Oranje. 
We werden ontvangen door Peter de Vries. Hij  wist ons van alles te vertellen. 
Zo draaien de stoelen 360 graden, maar daarna moet alles wel terug draaien, want anders 
gaan de kabels in de knoop. 
En hij vertelde ook dat de nagemaakte zee wel 30.000 liter water bevat. 
De kinderen keken in het museum(pje) naar spullen van vroeger en beantwoordden de 
vragen; zou jij een onderduiker in huis nemen? Of: Ging jij in het verzet? 
Hierna gingen we naar de foto's kijken die wat vertelden over de voorstelling. De kinderen 
wisten al veel, maar leerden nog meer. 
Toen we boven op het uitkijkterras stonden, werd ons het verhaal verteld van de eerste dagen 
van Valkenburg in Oorlog. 
Hoe de Duitse vliegtuigen landden en hoe de Nederlandse soldaten weerstand boden. 
Hierna gingen we naar de Dakota. We moesten een stukje lopen, maar daar stond hij dan. 
Wauw!  
De kinderen hebben genoten!! 
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Cito toets 
 
Drie dagen lang keihard werken. Nadenken, uitrekenen, lezen en weer nadenken. 
Dat was wat de leerlingen in groep 8 van 17 tot en met 19 april deden. 
Zij maakten de Cito eindtoets. 
Op donderdagmiddag stond er een heuse high tea klaar in het computerlokaal. 
Een traktatie, als beloning voor het harde werken van niet alleen de Cito week, maar ook van 
de weken daarvoor. 
De juffen zijn trots, de ouders zijn trots. Wat een toppers in groep 8! 
 
Groep rood werkte over lentebloemen. 
 
De afgelopen weken hebben de kinderen van groep Rood van de Oranje Nassauschool 
gewerkt en geleerd rondom het thema "Groeien en bloeien van lentebloemen" 
Als afsluiting hebben zij een bezoek gebracht aan Paauw Lilies om te zien hoe de lelies worden 
gekweekt. 
Alle kinderen kregen een leliebol om thuis te laten groeien en alle ouders werden verrast met 
een bos prachtige lelies. Het was een leuk en leerzaam uurtje! 
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Muziekles 
 
De afgelopen weken hebben groep 5 en 6 muziekles gehad van juf Marinda. Zij leerde ons 
leuke liedjes zoals: De namen Groove; Mango, mango; Doe gewoon wat je leuk vindt; en een 
Engels en een Afrikaans liedjes. Bij ons Afrikaanse lied hoorde ook nog een dans. Juf Marinda 
begeleidde de kinderen op de gitaar, en de kinderen speelden op klankstaven, trommels, 
tamboerijnen, bekkens, woodblocks, claves of triangels. Tijdens de vijfde en laatste muziekles 
mochten we een voorstelling geven. Groep 5 liet hun muziekkunsten zien aan groep blauw. 
Groep 6 deed de voorstelling bij groep rood. Het was een succes! 
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Voor wie?  Alle kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisscholen   

Wat?  Kinderochtend De Schatkamer  

Waar?  LET OP!!! in de Immanuelkerk  

Wanneer?  Vrijdag 4 mei van 10.00 – 11.30u (meivakantie)  

Kosten?  Vrijwillige bijdrage (inzameling aan de deur)  

 

  

Het was een mooie dag en mevrouw ging naar het circus. Naar circus Banaan. Maar toen ze even ging rusten 

werd ze geslagen en bestolen. Ze kon niet meer opstaan en riep om hulp. Gelukkig kwam de Burgemeester 

voorbij en later  ook agent Gerritsen. Maar die hadden heel belangrijk werk te doen. Was er dan niemand die 

mevrouw ging helpen?  

 

 

Je bent van harte welkom!   

Groeten van de meiden van de Schatkamer  
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 De kinderochtend stopt! 

 
 

Als we geen versterking krijgen om deze waardevolle ochtenden te organiseren. 

  

- Vind jij het ook belangrijk én leuk om op een laagdrempelige manier een grote 

doelgroep kinderen te bereiken en op een speelse manier te vertellen over het 

evangelie?  

- Kun je tijd vrijmaken om 3x per jaar (in herfst-, krokus- en meivakantie) een 

kinderochtend te organiseren in een gezellig team, waarvoor we voor elke 

ochtend ongeveer 3x vergaderen (met wat lekkers bij de koffie/thee en veel 

gezelligheid)?  

- Lijkt het je wat om elk seizoen af te sluiten met een etentje?  

- Kun je goed organiseren óf ben je creatief óf muzikaal óf technisch óf durf je te 

spreken voor een groep kinderen óf heb je leuke knutsel ideeën óf …?  

- Heb je nieuwe, leuke, frisse ideeën om de kinderochtend nóg leuker te maken?  

 

 

Wij kunnen heel veel verschillende talenten gebruiken en staan open voor 

nieuwe ideeën! Neem gerust contact met ons op via heidi.schreve@hotmail.com 

of 06-412 73 620 voor meer informatie of om je op te geven (vóór 1 juli).  
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