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Nieuwsbrief augustus 2018   

 

 
 
Donderdag 6 sept.  Startdienst in de Immanuëlkerk om 19.00u. 
Maandag 10 sept.  Informatie avond voor ouders van groep 5 – 8 
Dinsdag  11 sept.  Informatie avond voor ouders van groep 1 – 4 
Woensdag 12 sept.  Stakingsdag onderwijs; alle kinderen zijn vrij 
Maandag 17 sept.  Inloopmoment alle groepen 15.30 uur 
Donderdag 20 sept.  Schoolfotograaf 
Woensdag 26 sept.  Start verkoop kinderpostzegels door groep 7 

 
 

Een nieuw schooljaar, een nieuw begin 
Allereerst een hartelijk welkom aan de “nieuwe”ouders van de “nieuwe” leerlingen. We 
hopen dat u zich snel thuis voelt bij ONS! 
Elke maand ontvangt u de Nieuwsbrief, een informatie-bulletin met een terugblik en een 
vooruitblik van verschillende activiteiten. De moeite waard! 
Het was weer even wennen na een hele mooie en warme zomervakantie! Voor veel 
kinderen is het nieuwe schooljaar altijd weer een spannend moment. Maar wat was het leuk 
om al die enthousiaste verhalen over de vakantie te horen. De “ballon-opdracht” was een 
groot succes! De kinderen hadden direct weer praatjes voor 10! 
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.         
 

Het zijn de kleine dingen die het doen 
Dat je ’s morgen gezond op mag staan 
In alle vrijheid je eigen gang kan gaan. 

 
Het zijn de kleine dingen die het doen 
Goede vrienden te mogen ontmoeten 

En elkaar met alle liefde te begroeten. 
 

Het zijn de kleine dingen die het doen 
Dank God , voor grote en kleine dingen 
Laten we Hem alle lof en eer toezingen. 

 
 

Startdienst 
Op donderdag 6 september vindt de jaarlijkse startdienst plaats in de Immanuëlkerk voor 
alle kinderen en de ouders van de Rijnsburgse basisscholen. Fijn, dat kinderkoor ZEP haar 
muzikale medewerking zal verlenen. Dat wordt weer heerlijk zingen met elkaar. 
Uiteraard is er aan het einde van de dienst een collecte. 
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Van de directie. 
 
Afwezigheid IB-er 
Helaas is onze IB-er, juf Marja Bouwmeester, vanwege gezondheidsredenen dit schooljaar langdurig 
afwezig. Eventuele kaarten, tekeningen en andere blijken van meeleven kunnen via de 
groepsleerkracht of de directeur worden verzameld en op een geschikt moment worden bezorgd bij 
juf Marja. 
Wij wensen haar ook vanaf deze plaats herstel van gezondheid toe. 
 
De taken van juf Marja worden deels intern en extern waargenomen. 
A.s. dinsdag begint juf Wilma van Maarschalkerweerd als (interim) intern begeleider op onze school. 
Zij is er elke week op dinsdag. Om de week is zij er volgens een rooster een tweede dag. De 
leerkrachten zijn in het bezit van dit rooster. We hopen dat zij snel is ingewerkt. 
Juf Monique Kroon neemt de taken van juf Marja over in de medezeggenschapsraad en juf Marlies 
zal in voorkomende gevallen voor ad hoc zaken kunnen worden ingezet. 
Juf Wilma zal zich in de volgende brief aan u voorstellen. 
 
Vacature directeur 
De benoemingsadviescommissie is na de zomervakantie voortvarend te werk gegaan met de werving 
van een directeur. Tot half september kan er gesolliciteerd worden, waarna de selectiegesprekken 
kunnen plaatsvinden. Het streven is per 1 januari een directeur bij ons te kunnen laten starten. Wie 
nieuwsgierig is naar het profiel kan de advertentie op onze site bekijken. We zien uit naar de reacties 
en houden u op de hoogte. Onze interim-directeur, dhr. Jan Punt, blijft de komende maanden bij 
ONS op dinsdag, woensdag en vrijdag. U weet hem net als vorig schooljaar vast te vinden… 
 
Schoolgids en informatiekaart 
Volgende week ontvangt u per mail de nieuwe schoolgids en de informatiekaart met een 
jaarplanning op hoofdlijnen. Deze documenten zijn dan ook te vinden op onze site. 
 
Redactie 

Dit schooljaar wordt de redactie van de nieuwsbrief gevormd door juf Nel en meester Sjaak. 

Uiteraard zijn er ook anderen die kopij aanleveren. Zo proberen wij ouders en belangstellenden op 

de hoogte te houden van het reilen en zeilen op onze school. 

 

 

 

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. Geeft u dit ook door aan oppas-opa’s en oma’s? 
Zo werkt u mee aan de veiligheid van onze kinderen! 
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Bijbelse geschiedenis 
 
Dit schooljaar zijn we gestart met de verhalen van Mozes. We 
hoorden hoe Mozes in een biezen mandje op het water dreef en 
hoe hij opgroeit aan het hof van de Farao. De komende weken 
zullen de verhalen rondom Mozes verder worden verteld. 

 
 
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 17 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 + Waterdag 
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!!  
Ook drinken we op woensdag gezond: 

water!  
Goedkoop, lekker en gezond! 
 

 

 

 

De start-activiteit 
Wat jammer! De geplande vossenjacht ging vanwege de regen  afgelopen woensdag niet 

door. Maar….niet getreurd: tijdens de kinderboekenweek in oktober gaan we (als het weer 

het toelaat…!) op “herhaling”!  
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Betreft: stakingsdag 12 september 2018 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Op woensdag 12 september zijn de scholen van de PCBO gesloten; de kinderen hebben geen 

les. De vakbonden hebben namelijk alle leerkrachten opgeroepen om die dag het werk neer 

te leggen. De stakingsdag is het sluitstuk van de estafettestaking, waarbij de leerkrachten van 

verschillende provincies na elkaar een dag geen lesgeven. Op 12 september zijn Zeeland en 

Zuid-Holland aan de beurt. Omdat het overgrote deel van onze leerkrachten heeft aangegeven 

mee te doen aan de staking, zullen de scholen die dag dicht zijn. We vragen u om zelf de 

opvang van uw kind te verzorgen.  

Achtergrond staking 

In 2017 zijn er meerdere stakingen gehouden en er is sindsdien wel actie ondernomen door 

de overheid. Zo is er structureel 450 miljoen euro beschikbaargesteld voor werkdruk-

vermindering en is er een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe -kortdurende- cao, 

waarin een begin wordt gemaakt met het optrekken van lerarensalarissen in de richting van 

het salarisniveau in het voortgezet onderwijs. Het bedrag dat daarvoor door de overheid 

beschikbaar is gesteld, is echter niet voldoende. De salarissen in het primair onderwijs blijven 

te ver achter ten opzichte van het voortgezet onderwijs. Dit moet gelijkgetrokken worden, 

zodat het aantrekkelijker wordt om in het primair onderwijs te (blijven) werken. Er vertrekken 

nog steeds te veel leerkrachten uit het primair onderwijs en het aantal studenten dat aan de 

lerarenopleiding begint is bij lange na niet voldoende om de tekorten op te vangen.  

 

Voor de vakantie hebben we op onze scholen met veel moeite een aantal vacatures weten te 

vervullen, maar het is nog niet gelukt om onze teams op alle scholen compleet te maken. Ook 

is gebleken dat het vinden van leerkrachten die kunnen invallen voor zieke leerkrachten steeds 

moeilijker ging. Het vooruitzicht is dat dit in het nieuwe schooljaar nog moeilijker wordt. 

Wij zullen daarom nogmaals een duidelijk signaal afgeven door mee te doen met de staking 

van 12 september. Uiteraard zijn wij ons ervan bewust dat u (samen met heel veel andere 

ouders in Nederland) geconfronteerd wordt met de gevolgen van deze actiedag. Dat 

betreuren wij, maar vragen begrip voor het feit dat dit middel voor ons op dit moment de 

beste manier is onze zorgen over het onderwijs aan huidige en toekomstige leerlingen onder 

de aandacht te brengen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De leerkrachten en directies van de PCBO Rijnsburg 
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Nieuwe vloer….? 
 
In de zomervakantie is het linoleum vervangen in de gangen beneden. Het was hard aan 
vervanging toe. 
Een mooie gele vloer, het is prachtig geworden! Nou ja….prachtig? U kunt zich vast nog wel 
die enorme hoosbuien herinneren in de 4e vakantieweek. Wat een overlast! 
Helaas ging deze overlast de ONS niet voorbij. Het speellokaal, het computerlokaal en de 
gang tussen groep 3 en groep 4 waren voorzien van behoorlijk wat water. En zo gebeurde 
het dat meester Jan, juf Irene en hun helpers op corso-zaterdag de dweilen ter hand hebben 
genomen. Het was gedaan met de mooie gele vloer bij groep 3/4; het was een golvend 
geheel geworden! 
Het linoleum is direct verwijderd, als de vloer weer goed is opgedroogd zal het alsnog mooi 
hersteld worden! 
 
 
 

 
 
De ONS-boom…. een boom van herinnering   
 
Voor de groep 8 van het afgelopen schooljaar, 
was vrijdag 6 juli een erg belangrijke dag. Het was 
namelijk de aller-, allerlaatste dag dat zij naar de 
basisschool gingen.  
Als afscheidscadeau hadden zij iets origineels 
bedacht. Zij gaven een boom aan school, die zij 
zelf plantten in de tuin naast de hoofdingang.  
Gekozen werd voor een jonge berk. De berk is 
namelijk een snelgroeiende boom die 
bescherming biedt aan langzaam groeiende 
boomsoorten.  
Hiermee laat deze boom zien dat het belangrijk is 
om onzelfzuchtig te zijn en anderen te helpen 
met bloeien. Net als de leerkrachten van de 
Oranje Nassauschool die de kinderen van groep 8 
ook hebben laten groeien en bloeien in de jaren 
dat zij hier op school zaten.  
De boom zal een blijvende herinnering zijn. Zowel 
voor de leerlingen van groep 8, als voor de leerkrachten. We hopen dat hij groot en sterk 
mag worden! 
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Nieuws uit het Katwijks Museum: 

 


