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Nieuwsbrief april 2019   

 

 
Woensdag 10 april  Inloopspreekuur JGT (8.30u. – 9.00u.) 
Vrijdag 12 april  Koningsspelen 
Maandag 15 april  inloopmoment 
Di. 16 t/m do. 18 apr.  Cito-eindtoets groep 8 
Donderdag 18 april  Paasonbijt gr. 1 t/m 7 
Vrijdag 19 apr. t/m 3 mei Vakantie 
Vrijdag 17 mei   Sportdag gr. 5 t/m 8 
Maandag 20 mei  Start Avond-4-daagse 

 
 

 

Een steen op het graf 

Die kan er niet af 

Iedereen treurt 

Maar kijk 'es wat er is gebeurd 

De steen is weg 

De weg is vrij 

Het graf is leeg 

De pijn voorbij 

Want Jezus leeft 

En de steen is weg weg 

Helemaal weg 

Over 2 weken mogen we op school en thuis het Paasfeest vieren. We mogen dan stilstaan bij 

het feest van de opgestane Heer. Allen alvast goede Paasdagen toegewenst. 

 

Gebedsgroep 

Dinsdag 9 april komen we weer samen om te bidden voor de ONS. We bidden voor de 

kinderen, de leerkrachten, de directie en alles wat de kinderen van groep 6 als 

gebedspunten inbrengen.  

We beginnen om 8.30 uur in de lerarenkamer. Kleine kinderen kun je gerust meenemen. 

Wanneer je het lastig vindt om hardop te bidden, gewoon stil meebidden is ook prima. 

Iedereen is welkom. Graag tot ziens.                               De moeders van de gebedsgroep. 
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Projectdag ‘Holland danst’  

We hebben een geweldige projectdag gehad op dinsdag 26 maart! Naast het aanleren van 

de dans, is elke klas bezig geweest met hun onderwerp uit de geschiedenis. Wie had gedacht 

dat je dans en geschiedenis zo goed kan combineren! Aan het eind van de dag was het tijd 

voor de voorstelling. Wat gaaf dat er zoveel familieleden van de kinderen aanwezig waren! 

En wat was het een mooie voorstelling! Hulde aan de dansdocenten en alle leerlingen die de 

dans zo snel geleerd hebben! U kunt binnenkort de foto’s bewonderen op de website! 

 

 

 

Koningsspelen 

Op vrijdag 12 april vinden dit jaar de Koningsspelen plaats. Dit jaar met een andere invulling! 

Nadat alle kinderen binnen zijn, gaan we weer naar buiten naar het grote plein. Daar zullen 

we met de hele school de “koningsdans” dansen. U bent daarvoor van harte uitgenodigd. 

Voor wie wil: de kinderen mogen verkleed naar 

school komen! 

 De spelletjes worden dit jaar voor de groepen 3 

t/m 8 in de gymzaal gedaan. Meester Thijs zorgt 

voor een passend Koningsdag-spellen-circuit!  

De kinderen van groep Rood en Blauw 

verplaatsen de gymles van donderdag naar de 

vrijdag en hebben daar in hun eigen gymzaal de 

koningsspelen. 
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Cito Eindtoets 
 
Op 16, 17 en 18 april maakt groep 8 de jaarlijkse Cito Eindtoets.  
Dit betekent voor deze kinderen 3 ochtenden hard werken. 
De middagen worden over het algemeen gevuld met een wat vrijblijvender programma.  
We wensen de kinderen van groep 8 heel veel succes! 

 

De Tweede Wereldoorlog in Rijnsburg 
 
Op dinsdagmiddag 16 april komt Henk Westra van het Genootschap Oud Rijnsburg in  
groep 8 vertellen over de oorlogsjaren in Rijnsburg. 
De Tweede Wereldoorlog wordt op dit moment uitgebreid besproken in Rijnsburg. De 
leerlingen zijn een presentatie aan het voorbereiden over allerlei onderwerpen die met deze 
oorlog te maken hebben. Hoe de oorlogsjaren in Rijnsburg waren, is een goede aanvulling op 
dit thema. 
De kinderen krijgen in de komende periode diverse leesmaterialen onder ogen. De Anne 
Frank krant, het denkboek van het Nationaal Comité 4 & 5 mei en ook het door het 
Genootschap Oud Rijnsburg uitgegeven boekje over onderduikers in Rijnsburg.  
Zo wordt de Tweede Wereldoorlog op diverse manieren onder de aandacht gebracht van de 
kinderen.  

 

 

Kanjertraining 

U heeft ze vast al eens zien hangen in de klassen:    

4 petjes: een witte, een rode, een gele en een 

zwarte.  Dit zijn “Kanjerpetten” en horen bij onze 

aanpak voor sociaal emotionele ontwikkeling: 

kanjertraining.                                                                                                                                                   

Sinds een aantal jaren wordt de ‘Kanjertraining’ bij 

ons op school gegeven. Alle leerkrachten hebben 

daarvoor deelgenomen aan de cursus 

‘Kanjertraining’.                                                                                      

De Kanjertraining geeft kinderen handvatten in 

sociale situaties. Het heeft als doel dat een kind 

positief over zichzelf en de ander leert denken. In 

de nieuwsbrieven treft u regelmatig een stukje aan 

over de Kanjertraining op de ONS. 

 

 

 



Jaargang 22 Oranje-Nassauschool  nummer 7 

Groep 7 en 8 naar Tripodia… 

 

  

Verkeersexamen groep 7 

 4 april heeft groep 7 verkeersexamen gedaan. 

Alle 29 kinderen zijn geslaagd. 
Tussen 8:45 en 9:30  maakten ze het  
theorie examen en van 10:15 tot 11:00 examen 
op de fiets. 
Met fel gekleurde hesjes hebben de kinderen 
de route gefietst. 
5 kinderen hebben de route gefietst zonder 
fouten. Dat waren Gert, Robin, Henk, Wilton 
en Marissa. Marissa had ook in haar theorie 
examen 0 fouten. 
 
Super gedaan allemaal!                                                                                                        
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Lege batterijen?.....Lever ze in! 

Wist u dat u op de ONS lege batterijen kunt inleveren?                                                                        

Daarmee draagt u uw steentje bij aan een beter milieu. De school ontvangt spaarpunten 

voor de ingeleverde batterijen waarmee we o.a. spelmateriaal kunnen kopen.                                                     

De batterijen die op school ingeleverd mogen worden zijn 

batterijen voor huishoudelijk gebruik, lichter dan 1 kilo. Denk 

daarbij aan staafbatterijen, knoopcellen, batterijpacks.  

Ook batterij-accu’s voor snoerloos gereedschap en mobiele 

telefoons kunnen op school worden ingeleverd.                                                                                                                                                           

Twijfelt u: vraag het gerust even aan onze conciërges. De 

inzamelton staat bij de ingang van de groepen 1 – 4. 

 

Herdenking 
 
Op zondag 14 april vindt in de Marekerk in Leiden de Herdenking Jodenvervolging in Leiden 
en omstreken plaats. 
Iedereen die mee wil denken is welkom. Dit geldt ook voor jongeren: leerlingen uit de 
bovenbouw van basisscholen en uit het VO.  Zij worden uitgenodigd om tijdens de 
herdenking de namen van omgekomenen te lezen. 
Wilt u met uw kind aanwezig zijn bij deze herdenking, dan bent u van harte welkom. Wilt u 
meer weten, dan kunt u terecht bij Beatrix. 
 

 
Buitenspeeldag 

Zin in een gezellige spelletjesmiddag?  
We zijn nog op zoek naar vrijwilligers voor de 
Buitenspeeldag  

Ook dit jaar vindt er weer een Buitenspeeldag 
plaats in de Karel Doormanstraat. Het kinderfeest is gepland op woensdagmiddag 5 juni van 
14.00 – 17.00 uur. Zoals ieder jaar organiseren we leuke spelletjes en natuurlijk ontbreekt de 
springkussen niet. Ook wordt er voor de inwendige mens gezorgd en kunnen (groot)ouders 
onder het genot van een kopje koffie genieten van (hun) spelende (klein)kinderen of 
natuurlijk zelf meedoen! Het doel van deze dag is om kinderen en jongeren te stimuleren om 
naar buiten te gaan. Want lekker buiten spelen is goed voor de ontwikkeling van kinderen en 
is vooral erg leuk.  

Vrijwilligers  
Iedere Buitenspeeldag is een succes door betrokken vrijwilligers en sponsoren. Een aantal 
leerlingen uit de groepen 7 en 8 zullen ook een helpende hand bieden. 

We zijn nog op zoek naar moeders, vaders, ‘oudere’ zussen, broers en actieve oma’s en 
opa’s die ons willen helpen met de volgende activiteiten:   
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 Opbouwen van de Buitenspeeldag tussen 13.00 en 14.00 uur 

 Helpen bij de spelletjes en de catering tussen 14.00 en 17.00 uur 

 Afbouw en opruimen tussen 17.00 en 17.30 uur 

Dankzij sponsoren kunnen wij huidige en leuke extra activiteiten organiseren voor de 
kinderen. Ook vinden we het leuk als je bijvoorbeeld een eenvoudige workshop wilt geven 
(dansen, schilderen, knutselen).   
Enthousiast geworden? Meld je aan als vrijwilliger door een mail te sturen naar 
sandravdoever@gmail.com.      
 

Wij heten iedereen welkom tijdens de Buitenspeeldag!  

Activiteitencommissie Buitenspeeldag – vrijwilligers en Buurtvereniging Bestevaer 
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