Nieuwsbrief februari 2019

Zondag 10 febr.
Dinsdag 12 febr.
Donderdag 14 febr.
Maandag 25 febr.
Maandag 4 maart
Woensdag 12 maart

Themadienst “Kerk & school”(9.30 u. Grote Kerk)
Rapportavond gr. 1 t/m 7
Rapportavond gr. 1 t/m 7
Start voorjaarsvakantie
Weer naar school
Inloopspreekuur JGT (8.30u. – 9.00u.)

Welkom Beatrix van Maanen!
Op vrijdag 1 februari was het de eerste
schooldag op de Oranje-Nassauschool voor
onze nieuwe directeur Beatrix van Maanen.
Onder het genot van een kopje koffie of thee
werd er door een aantal ouders goed gebruik
gemaakt om even kennis met haar te maken.
We wensen haar een geweldige en inspirerende
tijd bij ONS! In een volgende editie zal zij zich
wat uitgebreider aan u voorstellen.

Parkeerafspraken
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 het belang van uw kind, je moet er toch niet aan denken
dat……
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Rabobank wensenfonds

Het was voor juf José en juf Marlies ongetwijfeld een heel leuk
avondje, toen zij namens onze school van het Rabobank
wensenfonds een cheque in ontvangst mochten nemen van
maar liefst € 2895,- !! Een fantastisch bedrag. We komen met
dit bedrag al een heel eind in de richting van onze wens om
een verrijdbaar podium voor allerlei voorstellingen binnen en
buiten de school aan te schaffen. Hartelijk bedankt voor alle
Rabo-stemmen op onze school!

De Medezeggenschapsraad
Namens de medezeggenschapsraad wil ik graag het
volgende onder uw aandacht brengen.
Aan het einde van dit schooljaar neemt Wenke van der
Gugten afscheid als lid van de oudergeleding van de
medezeggenschapsraad. Vanaf het schooljaar 2019-2020
ontstaat hierdoor een vacature voor een lid in de
oudergeleding van de medezeggenschapsraad.
Wat houdt het lid (als oudergeleding) zijn van de medezeggenschapsraad precies in?
In het kort komt het erop neer dat je 4 keer per jaar deelneemt aan de vergadering van de
medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad bestaat uit 6 personen (3 leerkrachten
en 3 ouders).
Wat doet de medezeggenschapsraad?
De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met
het beleid van de school te maken hebben. Verder heeft de medezeggenschapsraad
instemmingsrecht over onder andere het schoolplan. Dit is een document waarin de
doelstellingen en de opzet van ons onderwijs beschreven staan. Adviesrecht heeft de
medezeggenschapsraad onder andere op het beleid met betrekking tot benoeming van
personeel en de sollicitatieprocedures. Het is mogelijk om een gerichte cursus te volgen om
meer kennis op te doen over de activiteiten van de medezeggenschapsraad.
Wat als je lid van de MR namens de ouders wil worden?
Heb je interesse of wil je meer weten over de functie, dan kan je contact opnemen met
Angela de Mooij – van Kralingen, e-mail: avkralingen@hotmail.com.
Bij meerdere kandidaten zal het nieuwe lid worden gekozen. Dit zal gebeuren door de
medezeggenschapsraad op basis van gesprekken met de huidige vertegenwoordiging van
ouders in de MR.
Jaargang 22

Oranje-Nassauschool

nummer 5

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 18 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 11 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.

Letterfeest groep 3
De leerlingen van groep 3 werden maandagmiddag jl.
verrast met een letterfeest. Rond 14.30 uur kwamen er
opeens papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en andere
familieleden de klas binnenlopen. Na een speurtocht door
de gangen, konden de kinderen aan hun familieleden laten
horen hoe goed ze de letters kunnen lezen. Na een
bekertje limonade en wat letterkoekjes, kregen de
kinderen een letterdiploma.

Wij feliciteren alle leerlingen van groep 3
met het behalen van hun letterdiploma!
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De nationale voorleesdagen
In het kader van de voorleesdagen is er extra aandacht aan het voorlezen besteed.
Leerlingen uit de bovenbouw hebben in groepjes voorgelezen aan de kinderen uit de
onderbouw. En…dat was spannend en ook heel erg leuk. Groot en klein hebben er van
genoten…

Ook zijn er 2 “echte” schrijvers op
school geweest. Voor de groepen 1
t/m 4 was dit Mylo Freeman. Zij
vertelde over haar boeken van
prinses Arabella. Ze is tevens de
illustrator van haar boeken.

Jozua Douglas gaf een presentatie aan de leerlingen
van groep 5 t/m 8. Hij las o.a. voor uit het door hem
zelf geschreven kinderboekenweekgeschenk van vorig
jaar: de eilandenruzie en heeft de kinderen alvast een
aantal bijzondere 1 aprilgrappen aangeleerd…..
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Bezoek van Groep 8 aan het Voortgezet Onderwijs:

Bezoek aan de KTS
Woensdag ging groep 8 met de klas naar het Kts Teylingen college, een middelbare school in
Voorhout. Als eerst kregen we in de klas nog wat uitleg én de groepjes voor in de auto
werden ingedeeld. We liepen naar binnen en eigenlijk zag je meteen dat het heél druk was!
Er stond een tafel waar onze schoolnaam op stond dus daar liepen we naartoe, daar stond
iemand te wachten die ons ontving en naar de aula leidde om daar je jas op te hangen Je
had verschilde vleugels: de a-vleugel dat was de vleugel waar je gewoon de normale vakken
had zoals wiskunde, Engels of aardrijkskunde.
De b-vleugel daar kon je bijvoorbeeld gymmen of ja
eigenlijk gewoon de sport vleugel, en dan had je
nog de c-vleugel dat was de vleugel waar eigenlijk
iedereen te vinden was;) haha, misschien raad je
het al de vleugel waar je kon eten.. en dan had je
nog de d-vleugel, daar was een soort grote
techniekruimte met elektronische dingen, je had
ook nog de T-vleugel dat was een techniek vleugel.
Daar kon je je eigen sleutelhanger maken of een
laarzenplankje maken.
Er zijn zeker een paar kinderen overgehaald om
naar het Kts te gaan. Op het laatste moment
gingen we even met zijn alle de macarena dansen
in de Silent disco hahaha! Toen we weer op school
aankwamen, had de juf nog een grote fotolijst. Daarin zaten 4 stukken hout en een selfiestik
de opdracht was: dat we een grote foto moesten maken met de klas, als je gewonnen had
kon je met de klas een pizza workshop volgen!
Door Anne en Rick

Bruggen bouwen op Visser ’t Hooft Rijnsburg
Inleiding
We zijn met groep 8 vier keer naar het Visser ’t Hooft in Rijnsburg geweest. We kregen les van twee
docenten meneer van Heerden en meneer van Gijnzen. We waren in zelfgekozen groepjes van drie of
vier verdeeld met lessen van een uur. En moesten we een brug bouwen met ijslolly stokjes. De
opdracht was dat er zoveel mogelijk kilo op moest kunnen staan. Maar er moest ook al een
speelgoed auto op kunnen rijden.
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Les 1
In les 1 kregen we als eerste een PowerPoint van
twee docenten over bruggen die stevig en niet
stevig waren. En we kregen ook nog filmpjes te zien.
We kregen ook nog informatie over wat we in de
andere lessen gingen doen. Toen lieten de docenten
ook nog zien wat de sterkste figuren zijn om mee te
bouwen. Daarna kregen we een boekje waarin we
een schets moesten maken.

Les 2
In les 2 kregen we als eerste een uitleg hoe we lijm moesten maken. Daarna kregen we een
laboratoriumjas, zodat onze kleren niet vies konden worden. Daarna kregen we de ingrediënten om
lijm te maken en één iemand mocht de gelatine afwegen. Toen was het tijd om lijm te gaan maken.
Toen de lijm klaar was mochten we de bruggen gaan maken.

Les 3
In les 3 mochten we weer bouwen. Toen sloeg de druk toe, want de helft van onze lijm was weg en
we mochten geen nieuwe lijm maken. Gelukkig na heel wat smeken gingen de docenten lijm voor
ons en de rest maken. We hebben voor de rest van de tijd alleen maar gebouwd. Wij hadden alleen
te moeilijk nagedacht dus het is helaas mislukt. Bij de rest is het wel gelukt.

Les 4
In les 4 ging de strijd om een Toblerone chocolade reep er waren 2 repen een reep ging om wie de
langste brug had gebouwd en de andere ging om het gewicht x de lengte. 1 groepje kon niet
meedoen omdat de brug te klein was maar we gingen voor de grap nog eens testen hoeveel gewicht
de brug kon dragen en uiteindelijk was dat wel 20 kilo. De winnaar met de langste brug was 25 cm en
de winnaar met het gewicht x de lengte had 7,9 kilo.
Geschreven door Ise en Resa.

Vakantierooster 2019-2020
We krijgen al vragen over de vakantiedata van het volgend schooljaar!
Hierbij het overzicht:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaartvakantie
Pinkstervakantie
Paardenmarkt
Zomervakantie
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21 okt. t/m 25 okt. 2019
23 dec. t/m 3 jan. 2020
24 febr. t/m 28 febr. 2020
10 april t/m 13 april 2020
27 april 2020
27 april t/m 8 mei 2020
21 mei t/m 22 mei 2020
1 juni 2020
10 juni 2020
20 juli t/m 28 aug. 2020

Oranje-Nassauschool

nummer 5

Jaargang 22

Oranje-Nassauschool

nummer 5

