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Nieuwsbrief december 2019  

 

 
Vrijdag 20 dec.  12.00u. start kerstvakantie voor alle groepen 
Maandag 6 jan.  Studiedag leerkrachten, kinderen zijn vrij. 
Dinsdag 7 jan.   Weer naar school 
Dinsdag 7 jan.   Gebedsgroep (8.30u.) 
Donderdag 23 jan.   Inloopmoment om 14.45u.   
 

 
 

                     Ga je mee op zoek?? 
    

Ga je mee op zoek naar het koningskind? 
Ga je mee op zoek, want wie zoekt, die vindt. 

Ga je mee op zoek naar het koningskind? 
Want wie zoekt, die vindt! 

 
Ga je mee op reis? Wie weet lang en ver. 
Ga je mee op reis? Kijk, daar is de ster! 

Ga je mee op reis? Wie weet lang en ver, 
kijk daar is de ster! 

 
We hebben die ster, daar in het westen gezien. 

De mooiste van de mooiste, de lichtste 
bovendien. 

Er is een kind geboren, een kind als nooit tevoren. 
Een heel bijzonder koningskind misschien… 

Ga je mee op zoek… tralalala… 
Want wie zoekt, die vindt! (3x) 

 

 

 
Kerstfeest 2019 
 
Gisteravond mochten we in alle klassen het Kerstfeest vieren. Het feest van de geboorte van 
Gods Zoon. We hebben gezongen, gebeden, muziek gemaakt, kaarsen aangestoken, 
geluisterd naar het kerstverhaal en God gedankt. 
Ter afsluiting nog een mooie samenzang op het plein met alle kinderen van de school en 
heel veel vaders, moeders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden. Wat was het een mooi 
gezicht, zoveel lichtjes op het plein. Wij wensen u thuis ook een mooi kerstfeest toe. 
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Knutselmiddag 

 
Maandag 9 december was het alweer tijd voor ONSe jaarlijkse kerstknutselmiddag. Dankzij 
de hulp van vele (klassen-) moeders werd de school in één middag weer helemaal 
omgetoverd in de kerstsfeer. Alle werkjes werden opgehangen in de gangen van de school, 
het was de moeite waard! De Ouderraad was al met een aantal enthousiaste ouders aan de 
slag geweest om met de kerstverlichting de gangen gezellig te maken. 
En wat dacht u van de Kerststal in de gang, ook deze trok de aandacht van veel kinderen. 

 

 

 

Nieuws uit groep 7 

In groep 7 is wederom gezellig 

geknutseld. De klas in kerstsfeer 

gebracht met mooie kerstballen, 

lampionnen en lichtjes. 

Donderdagavond hebben we 

genoten van de gezellige 

kerstviering; mooie kerstverhalen,                                                

gedichten en liedjes.  

  Groep 7 wenst u fijne feestdagen 

en een gezellige vakantie. 
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Groep 8 bezoek bij middelbare scholen. 
 
In de afgelopen weken in groep 8 regelmatig op pad 
geweest. Het bezoeken van middelbare scholen, maakt 
onderdeel uit van het programma in groep 8. Zo zijn we 
met de fiets naar Rijnmond in Katwijk geweest. Ook op de 
fiets naar Duinzigt in Oegstgeest. Afgelopen maandag 
waren we lopend naar het Wellantcollege gegaan. Op alle 
scholen krijgen we verschillende lessen. Inmiddels weten 
we hoe een geodriehoek werkt, kennen we het “English 
alphabet” en kunnen we overweg met de microscoop. 
We leren veel, maar kijken ook onze ogen uit op de 
scholen. Wat zijn ze groot, kleurrijk en gezellig! 
Op de website van groep 8 zijn foto's te bekijken. 
 

 

 

Van de zendingscommissie – World Servants Rijnsburg 

 
Beste Ouders/verzorgers van de kinderen van de ONS 

Wat  waren we blij verrast met al de mooie geknutselde stenen die door de kinderen mee gebracht 

zijn naar school.  

Met de volgende prachtige inhoud van: 

Groep rood   €   94,10 

Groep blauw  €   88,76 

Groep 3   € 140,20 

Groep 4   € 142,15               

Groep 5  € 160,50 

Groep 6  €   91,80 

Groep 7  € 100,05 

Groep 8  € 111,97 

 

Alle klassen mogen trots zijn op het behaalde bedrag van totaal € 929,53 

 

Judith Hogewoning en World Servants Rijnsburg zijn enorm blij met deze bijdrage voor hun reis naar 

Afrika . Namens de Zendingcommissie en World Servants Rijnsburg, bedankt voor jullie inzet en het 

meebouwen aan de school die ze deze zomer in Rwanda gaan bouwen, net als wij steen voor steen. 

Dan rest ons nog alle gezinnen van de ONS een gezegende kerst te wensen en een goed 2020! 

Geven maakt ONS blij! 

 

De Zendingscommissie 
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Afscheid juf Wilma 

Beste ouders en leerlingen, 

Zo’n kleine anderhalf jaar mocht ik werkzaam zijn op 
de Oranje Nassauschool. Dit heb ik altijd met heel veel 
plezier gedaan. De ONS is in mijn optiek een gezellige 
school met een fijn team, betrokken ouders en leuke 
leerlingen. Ik wil het team en u bedanken voor de 
prettige samenwerking en het in mij gestelde 
vertrouwen. Ik wens u allemaal alle goeds toe! 

Met hartelijke groet, 
Wilma van Maarschalkerweerd           
Intern begeleider (a.i.) 
 

 

 

Aanmelding nieuwe leerlingen         

Er bestaat nog steeds de mogelijkheid om nieuwe leerlingen aan te melden voor het 
komende cursusjaar. Alle kinderen die voor 31 dec. 2021 vier jaar worden, kunnen al 
aangemeld worden. 

Ouders die al een kind op school hebben, kunnen een inschrijfformulier ophalen bij de 
directie. Wanneer u in uw omgeving ouders kent met een “kleintje”, dan kunt u hen laten 
weten dat het mogelijk is om een kennismakingsafspraak te maken op school.  

 

Jantje Beton 
 
Groep 8 heeft meegedaan met de Kleine Jantje Beton Loterij. Zij hebben met elkaar 209 
loten verkocht en daarmee € 609,00 opgehaald. De helft van dat bedrag is voor Jantje Beton 
en de andere helft is voor de school. Het schooldeel is bedoeld voor het schoolplein: 
speeltoestellen of bijvoorbeeld fietsen en karren voor de onderbouw. 
Uit de opbrengst van het afgelopen en het voorgaande jaar hebben we fietsen en karren 
gekocht! 
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Muzieklessen in alle groepen. 
 
Sinds de herfstvakantie wordt er in alle groepen 
muziekles gegeven. We maken op onze school gebruik 
van de methode 123ZING. De ene woensdag krijgt de 
onderbouw muziekles, de andere woensdag de 
bovenbouw. Zo komt elke groep eens per twee 
weken aan de beurt. 
In de methode 123ZING wordt zoals de naam al 
aangeeft veel gezongen, maar er worden ook heel veel andere 
muziekactiviteiten gedaan.  
 
 

Groep 8 heeft bijv. al kennis gemaakt met 
“beatboxen”. De hele                                                 
bovenbouw heeft al gewerkt met spreekcanons. In de 
onderbouw zijn al heel wat slaginstrumenten 
gebruikt. De kinderen leren spelen met behulp van 
een zogenaamde “grafische partituur”. Later dit 
schooljaar gaan we ook nog gebruik maken van 
“boomwhackers” (gekleurde klankstaven). Alle lessen 
worden gegeven door meester Sjaak. 
 

 
 

 
 
 
 
Schrijvers op school 
 
In januari wordt er altijd extra aandacht besteed aan voorlezen. Want hoe goed kinderen 
ook kunnen lezen, voorlezen blijft een belangrijk onderdeel voor o.a. het leesplezier en de 
woordenschat. 
En wat is het leuk dat er weer twee schrijvers naar de ONS komen, dit vergroot de 
leesmotivatie! 
Op 20 januari komt voor de groepen 5 t/m 8 komt Rian Visser. 
En voor de groepen 1 t/m 4 komt op 23 januari Vivian den Hollander op school, bekend van 
o.a. de boekjes over Spekkie en Sproet  
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Maandag 13 januari start om 20:00 uur de informatieavond van de Avond-Alpha in basisschool De 

Wegwijzer, Kon. Julianalaan 2A.  

Nieuwsgierig geworden? Kom langs, neem een kijkje op onze website: www.alpharijnsburg.nl of 

neem contact op met Esther van Rijn: 06-23837742 

Ontmoeten .   Nieuwe mensen leren kennen  

Vragen    Een goed gesprek voeren 

Ontdekken   Verdiepen in het christelijk geloof 

Dat doe je op Alpha! 

 

http://www.alpharijnsburg.nl/
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Het team van de Oranje 
Nassauschool 

 
wenst iedereen: 

 
 


