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Nieuwsbrief februari 2018   

 

 

 
 
 

 
26 februari – 2 maart  Voorjaarsvakantie 
6 maart    Projectdag 
7 maart    Inloopspreekuur CJG 8.30-9.00 
12 maart    Kunstmenu groep 3 en 4 
12 maart – 16 maart  Kom in de klas 
29 maart     Nieuwsbrief maart 
30 maart    Goede vrijdag  
 

Rectificatie: Op de witte brief met data, die u eind vorig schooljaar heeft gekregen, staat dat 
de sportdag op 18 maart is. Dit klopt niet. De sportdag voor de bovenbouw is op 18 mei. 
Groep 1-4 is dan vrij.  
 

 

 
 

Als een vlinder… 
De afgelopen weken is er hard gewerkt door kinderen 
en leerkrachten. Niet in de laatste plaats aan de Cito-
toetsen.  
 
Hebben de kinderen voldoende geprofiteerd van het 
onderwijsaanbod? Wat moeten we als leerkrachten 
vasthouden? Waar kunnen we bijstellen?  
 
Op de rapportavonden hebben we hierover met elkaar 
gesproken. Fijn dat u er was.  Maar gelukkig ging het 
niet alleen over de toetsuitslagen.  Ook over de 
sociaal-emotionele ontwikkeling en over luister- en 
leerhouding. 
Over de relatie met de klasgenootjes en met de 
leerkracht(en).   
Een kind is meer dan een Cito-toetsuitslag  bij ONS... 
 



 Jaargang 21, nummer 7                                                                                                                   pagina 2 
 
 

 
 
 
Vakantierooster 2018-2019 
Herfstvakantie 

 
22/10/2018 - 26/10/2018 

Kerstvakantie 
 

24/12/2018 - 4/1/2019 

Voorjaarsvakantie 
 

25/2/2019 - 1/3/2019 

Pasen  
 

19/4/2019 - 26/4/2019 

Koningsdag Zaterdag 27/4/2019 
 

27/4/2019 

Meivakantie 
 

29/4/2019 - 3/5/2019 

Hemelvaartvakantie 
 

30/5/2019 - 31/5/2019 

Pinkstervakantie 
 

10/6/2019 - 10/6/2019 

Zomervakantie 
 

22/7/2019 - 30/8/2019 
 

Over de studiedagen wordt u op een later moment (voor de zomervakantie) geinformeerd. 

Beleid veilige school 
In deze nieuwsbrief aandacht voor wat voorafgaat aan curatief beleid. (=Wat doen we eraan 
als iets gebeurt, wat niet mag, wat over de grens gaat van wat is afgesproken…. Dit ongewenst 
gedrag gaat verder dan alleen pesten). Waar we het concreet over hebben? 
 

 Aanhoudend storend gedrag in de klas; 

 Schelden en vloeken; 

 Gebruik van schuttingtaal en/of obscene gebaren; 

 Kwetsend en/of respectloos gedrag; 

 Pesten; 

 Discriminatie; 

 Lichamelijk en/of verbaal geweld;  

 Agressie; 

 Vernieling; 

 Stelen; 

 Bedreiging (ook social media); 

 Ongewenste intimiteiten. 
 
Eerst moet duidelijk zijn of het gaat over een incident of meer voorkomend gedrag. Hoe dan 
ook: het is ontoelaatbaar. De school staat dit niet toe. Maar het begint met signaleren. 
Leerkrachten zien niet alles. Bepaald gedrag vindt plaats buiten school tijd (denk aan het 
misbruik via social media). Meld het aan de school, aan de leerkrachten. Zij bespreken dit met 
de directeur. Hij bepaalt of er direct of later actie wordt ondernomen en of de ouders worden 
ingelicht. Met vooral één doel: dit ongewenste gedrag moet stoppen. Schroom dus niet om te 
melden. Het hoeft dus niet alleen uw eigen kind te zijn waar het over gaat. Kinderen vertellen 
soms dingen thuis waarbij u een ‘niet pluis’ gevoel bij hebt. Laat het ons weten. We gaan 
ermee aan de slag. Weet wel: dit laatste is voor u wellicht niet altijd zichtbaar (vergelijk dit 
met bijv. stille diplomatie). Praat erover met de juiste mensen, anders blijft het voortduren 
terwijl het een publiek geheim is. 
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We besteden op school ook aandacht aan het verschil tussen pesten of plagen.  
Pesten heeft duidelijke kenmerken: 

 pesten gebeurt opzettelijk; 
 pesten is bedoeld om schade toe te brengen (fysiek, materieel of mentaal); 
 bij pesten is er altijd sprake van ongelijke machtsverhoudingen (fysiek of 

verbaal sterkere personen kiezen minder weerbare personen als slachtoffer); 
 pesten gebeurt systematisch; 
 pesten houdt niet vanzelf op, maar wordt eerder erger als er niet wordt ingegrepen; 
 pesten is van alle tijden en komt in alle groepen en culturen voor. 

 
Verschillen tussen pesten en plagen: 
Plagen: het is een goedbedoeld grapje en vaak heb 
je allebei plezier. Het stopt wanneer jij het wilt. 
Plagen gebeurt in het zicht van de leerkrachten. 
Pesten: is niet leuk voor degene die gepest wordt 
en is niet goed bedoeld. Meestal zijn het meerdere 
kinderen tegen één. Pesten gebeurt bijna altijd 
achter de rug van de leerkrachten. 
 

 In de volgende nieuwsbrief gaat het over de maatregelen die de school neemt. 

 
Peuterspeelzaal 
Eindelijk is het dan zover: maandag na de voorjaarsvakantie start de peuterspeelzaal in ons 
gebouw. Officieel heet de peuterspeelzaal: Dreumes, locatie Oranje Nassau School. Het leek 
ons met elkaar leuk om de groep Oranje te noemen. Naast onze kleutergroepen Blauw en 
Rood.  
 
De officiële opening wordt nog even uitgesteld tot woensdag 4 april. Dan kunnen de peuters 
en hun leidsters eerst even rustig wennen. 

 
Het team van de Dreumes 

Met gepaste trots zullen wij op maandag 5 Maart 
peuterschool de Dreumes, locatie de Ruyterstraat 
openen. Onder leiding van Juf Natascha, Mirjam en 
Anneke zullen de peuters hier vijf ochtenden in de week 
spelen! 
Op deze locatie kun u als ouder zelf bepalen welke ochtenden uw kind de peuterschool 
bezoekt. Wilt u bijvoorbeeld de maandagochtend met een vrijdagochtend combineren? Dat 
kan. Alle combinaties zijn mogelijk. Er geldt een minimale afname van twee ochtenden per 
week. Maakt uw kind al gebruik van een andere VVE voorziening? Dan kunt u ook een dagdeel 
afnemen. Heeft u interesse in onze peutergroep? Meld uw kind aan via www. 
dedreumes.nl.  Maakt u kind al gebruik van onze peuterspeelzaal en wilt u overstappen? Dan 
kunt u dit per mail aangeven via info@speelbrug.nl   
  
Met vriendelijk groet, 
Team de Dreumes 
 

 

http://www.pszdedreumes.nl/
http://www.pszdedreumes.nl/
mailto:info@speelbrug.nl
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Personeelsmutaties 

Onze vakleerkracht gymnastiek, meester Rik, heeft de komende periode andere taken op zich 
genomen. Dat betekent dat wij na de voorjaarsvakantie een nieuwe vakleerkracht krijgen via 
Double Sport. Wij zijn op dit moment in de afrondende fase met de opvolger van Rik. Rik heeft 
precies een jaar bij ons gewerkt. Vanaf deze plaats willen wij hem bedanken voor zijn inzet en 
hem succes toewensen bij de volgende stap in zijn carrière.  
 
Per 1 april heeft juf Conny een andere functie aanvaard op een van de Katwijkse scholen. Ze 
krijgt daar een eigen kleutergroep op de dagen die zij wil. We gunnen haar natuurlijk deze 
droomkans. Maar voor onze school is het een aderlating. Zij heeft in de betrekkelijke kort  
periode dat zijn bij ons heeft gewerkt veel voor de school kunnen betekenen. Daarvoor onze 
hartelijke dank! 
 
Het contract met onze interim-directeur is vooralsnog verlengd tot 1 mei.  
 

Rapporten 
Wilt u de rapporten na de voorjaarsvakantie ondertekend weer met uw kind mee naar school 
geven? 
Bij voorbaat dank! 

 
Projectdag 
Op 6 maart houden we een projectdag op 
de Oranje Nassauschool.  
Elke groep krijgt een Djembe workshop. 
De dag wordt afgesloten met een 
voorstelling voor de ouders. Meer 
informatie krijgt u via de uitnodiging. We 
hopen op en gezellige en leerzame dag! 

 
 
 

Ontruimingsoefening 
Op maandag 12 februari hebben we geoefend om de school te ontruimen. Om 9.30 ging het 
alarm af, om 9.34 stond iedereen veilig, met jas aan, 
buiten. Groep 4 mocht voor het eerst over het dak, 
dat vonden ze best spannend! Groep 5 en 8 gingen 
door de nooduitgang boven.   
Gelukkig was het niet echt nodig, maar het is goed 
om een keer geoefend te hebben, zeker voor de 
groepen die een andere route dan normaal naar 
binnen moesten nemen. De volgende oefening doen we zonder dat we van te voren weten 
wanneer het is, hopelijk gaat het dan net zo goed allemaal! 
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Bijbelverhalen 

Na de voorjaarsvakantie gaan we “Op weg naar Pasen”. We 
mogen o.a. vertellen over de intocht van Jeruzalem, het gebed 
van Jezus in de tuin van Getsemané, het verraad van Judas, de 
verloochening van Petrus en de gevangenneming. Via deze 
“weg” komen we bij het sterven van Jezus, maar we mogen op 
school tijdens de Paasviering ook al horen over Jezus’ 
opstanding. 

 
Bidden voor de Oranje Nassau school 
Na een rust periode willen we het bidden voor de ONS weer oppakken. 
We hebben met elkaar afgesproken dat we iedere eerste vrijdag van de maand bidden. 
Vrijdag 9 maart is de eerste keer. We starten om half negen in de lerarenkamer op de ONS. 
Iedereen van harte welkom ook stil meebidden mag. Kleine kinderen die nog thuis zijn kunnen 
gewoon mee.  
We hopen jullie te ontmoeten! 

Parkeerperikelen               
Helaas….het ging een tijd goed, maar we merken nu toch 
dat er steeds weer auto’s geparkeerd worden op het smalle 
stuk van de Kamperfoelie. Meneer Jan-Willem zet trouw 
elke ochtend de waarschuwingspionnen neer, om een ieder 
er op te wijzen dit stuk van de straat niet in te rijden! Wilt u 
het vooral ook doorgeven aan opa’s, oma’s en andere 
personen die uw kind(eren) ophalen.   Alles is ook in het 
belang van uw kind, je moet er toch niet aan denken dat…… 
 
Kom in de klas 
Bent u ook zo benieuwd wat uw kind(eren) zo de hele dag doen op 
school? Dat snappen we best! Daarom lijkt het ons erg leuk voor u, 
om een les bij te wonen in de klas van uw kind(eren). In de week van 
12 maart bent u van harte welkom. U begrijpt dat we niet heel veel 
ouders tegelijk kunnen verwelkomen, daarom is het wel noodzakelijk 
dat u zich inschrijft voor een bepaalde les. Er zijn verschillende tijdsblokken. Vanaf maandag 5 
maart hangen er inschrijflijsten in de hal bij de kleuters voor de leerlingen van groep 1 t/m 4. 
Voor groep 5 t/m 8  hangen de lijsten in de gang tegenover de directiekamer.  

 
Tafeldiploma's 
In groep 4 zijn we hard aan het oefenen met de tafelsommen. 
De tafels van 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 10 leren we dit jaar in de 
methode. Sommige kinderen hebben de tafels al vooruit 
geleerd, want de tafel van 4 zijn we nog hard mee aan het 
oefenen en 6 is nog niet aangeboden. Toch hebben 3 kanjers 
deze week al hun tafeldiploma gekregen, omdat ze alle tafels 
voor groep 4 kennen. Ook de rest van de klas gaat al lekker 
door met het tafels leren, we denken dat er binnenkort nog 
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meer tafeldiploma's uit te delen zijn. We zijn trots op jullie allemaal!  
 

Lekkerrrrr…. in groep 4 
De afgelopen weken is er tijdens de taallessen gewerkt over het thema “LEKKER”. Veel nieuwe 
woorden hebben we geleerd. Ook hebben de kinderen met elkaar een receptenboek 
gemaakt. Op de laatste dag werden de kinderen verrast met een heerlijke pannenkoek! Een 
waardige afsluiting van het thema! 
 

   
 

De voorleeswedstrijd 
Zaterdag 10 februari was een spannende dag, want ik had de voorleeswedstrijd. Het werd 

gehouden in Het Dorpshuis in Valkenburg. Toen mijn 

supporters en ik er kwamen werd ik bij een tafel door een 

bibliotheek juf opgevangen. Er zaten allemaal kinderen van 

mijn leeftijd, van allerlei scholen uit Katwijk, Valkenburg en 

Rijnsburg. Ik keek… en toen zag ik iemand met hetzelfde boek. 

Dat meisje had een andere pagina gekozen, gelukkig maar! Er 

werden een paar foto’s gemaakt en toen was het tijd om naar 

de zaal te gaan. Het eerste wat je zag was een opmerkende 

roze stoel die van plastic was met een paar kussens erop . Er 

waren een HOOP 

mensen, gelukkig was ik als één na laatste. Het ging 

zo: vijf kinderen gingen voorlezen, droppauze 

enzovoorts, dat was drie keer. Inmiddels was ik aan de 

beurt… maar eigenlijk was het best leuk! Ik las mijn 

stukje voor uit het boek Matilda. Iedereen zat 

aandachtig te luisteren. Na afloop kregen we 2 boeken 

cadeau. Ik won niet maar het was leuk om te ervaren! 

 Groetjes, Jennifer v.d. Meij – groep 7 

 
In groep 8 staan op dit moment Australië en Amerika centraal bij de aardrijkskunde lessen. 
Mark vertelt over de gastles van biebjuf Joke. 
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Juf Joke vertelt: Australië                 
Juf Joke kwam 19 feb naar groep 8 om te vertellen 
over haar reis in Australië in 2011. Ze zij dat ze haar 
paspoort had laten liggen in een schoenenwinkel. 
Ze zag allemaal dieren o.a.: heel veel vogelsoorten, 
een woestijnduivel, alpaca’s en nog veel meer 
andere dieren. Ze zei ook nog dat ze kangoeroes en 
kamelen gegeten had. Ze zag ook nog een paar 
Aboriginals tegen [Aboriginals zijn de echte 
bewoners van Australië]. Ze ging door bijna alle grote steden zoals: Sydney en Melbourne. De 
reis van Juf Joke duurde 6 weken [incl. het vliegen]. Ze ging ook naar een stadje waar alles een 
beetje ouderwets was, ze vond het makkelijk en leuk daar. Na dat stadje duurde het nog even 
en daarna ging ze naar huis.  
 
Muziekles Groep 8                                                                                                                                                       
door: Jasmijn van Egmond en Spuranthi Srirangam 
 
Onze groep heeft deze maand een aantal muzieklessen gekregen, dit was heel erg leuk. We 
leerden heel erg veel, niet alleen over muziek, maar ook over bekende componisten. Want 
elke week kregen we een huiswerk opdracht over een bepaalde componist en moesten er 
informatie over zoeken. We leerden vooral over klassieke muziek, maar we deden ook andere 
dingen, zoals acterend zingen en dat was super grappig! We hebben er erg van genoten, 
gelukkig krijgen we nog 1 muziekles. 
 

 

 

 

 

 

Groep rood 

“Juf, we hebben op het plein gemeten hoe lang een potvis is, wel 30 centimeter! 
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Bijlagen 

Come4Sports Maandag 5 maart t/m vrijdag 27 april 
Sport en spel voor kinderen van groep 3 t/m 8. Aanmelden is niet nodig, kom gezellig langs en 

doe mee! 

Maandag 

Schoolplein Willem van Veenschool – 15.30-16.30 uur 

Dinsdag 

Cruijff Court Molenwijk– 15.00 – 16.00 uur 

Schoolplein De Burcht – 15.30 – 16.30 uur 

Schoolplein Julianaschool – 15.30 – 16.30 uur 

Woensdag 

Velden VV Katwijk – 13.30 – 14.30 uur 

Kleipettenveld – 13.30 – 14.30 uur 

Velden Valken ’68 – 13.30 – 14.30 uur 

Donderdag 

Buurtcentrum De Schelp – 15.15 – 16.15 uur 

Schoolplein Sjaloomschool – 15.30 – 16.30 uur 

Schoolplein Wilhelminaschool - 15.30 – 16.30 uur 

Vrijdag 

Schoolplein Farelschool – 15.30 – 16.30 uur 
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