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Nieuwsbrief januari 2018   

 

 

 
 
 

 
7 februari   Inloopspreekuur CJG 8.30-9.00 uur 
11 februari   Themadienst ‘voor niets gaat de zon op’  
13 en 15 februari  Rapportavonden groep 1-7 
23 februari   Sluiting inschrijving nieuwe leerlingen 
26 februari – 2 maart Voorjaarsvakantie 

 

 

 

Beleid Veilige School 
In de laatste nieuwsbrieven hebben wij aandacht gegeven 

aan het beleid “Veilige school”. 

De kernwoorden die bij een veilige school horen zijn respect 

en vertrouwen. We besteedden aandacht aan de 

pedagogische visie en de schoolafspraken, die zijn gebaseerd 

op De Kanjertraining. 

 

Op de Oranje Nassauschool wordt veel tijd geïnvesteerd in 

preventie bij de onderlinge omgang. Er wordt gewerkt aan 

een sfeer waarin iedereen belangrijk is en zich erkend voelt. 

Zowel leerkrachten als kinderen leren waardering voor 

elkaar en anderen op te brengen, door elkaar te stimuleren 

en de mogelijkheden, werk te presenteren, elkaar complimenten te geven en successen te 

vieren.  

Middels een leerlingvolgsysteem volgen wij de sociaal-emotionele ontwikkeling van de 

kinderen. De leerkracht observeert op het gebied van welbevinden en betrokkenheid. De 

leerlingen van de bovenbouw (groep 5 t/m 8) vullen zelf ook vragenlijsten in die inzicht geven 

in hun sociaal welbevinden op school. De leerkracht neemt deze informatie mee in de 

leerkracht-kindgesprekken. 

Op het gebied van preventie wordt ook voorlichting op school gegeven door Bureau Halt. 

Onderwerpen die aan de orde komen zijn: vuurwerk, alcohol en drugs. Met behulp van 

lespakketten Relaties en seksualiteit en de methode “Naut” komt seksuele voorlichting in de 

hoogste groep aan de orde. Ten slotte zijn het omgaan met internet en social media 

onderwerpen die in de groepen 5 t/m 8 aan de orde zijn.  
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Het moge duidelijk zijn dat de ouders ook betrokken kunnen worden bij de genoemde 

preventieve maatregelen. Door ouders actief te betrekken en ook tijdig op de hoogte te 

brengen van het reilen en zeilen van hun kind op school kunnen we gezamenlijk optrekken. 

Het bijwonen van informatieavonden en bespreekavonden draagt hier ook toe bij, evenals het 

‘tussendoorcontact’ bij bijzonderheden. 

 

Peuterspeelzaal 
De Dreumes, locatie Oranje Nassauschool, is nog 

niet van start gegaan. Dat wordt verwacht in 

februari. De GGD zal eerst nog een controle uit 

moeten voeren of alles voldoet aan wet- en 

regelgeving. Het (eerder door groep 4 gebruikte) 

lokaal ziet er na de aanpassingen in ieder geval 

prima uit!  Wij zijn er klaar voor om onze nieuwe 

Dreumes te verwelkomen. We houden u op de hoogte wanneer de officiële opening zal 

plaatsvinden… 

 

Inschrijving nieuwe leerlingen 
Wilt u nog een leerling aanmelden voor het nieuwe schooljaar? Doe dit dan voor 23 februari. 

U kunt bij de directeur een inschrijfformulier ophalen en eventueel een afspraak maken voor 

een nadere toelichting en een rondleiding door de school. Op 23 februari sluit de 

inschrijvingstermijn. 

 

Themadienst 
Zondag 11 februari om 10.30 is er weer een themadienst in de 

Immanuelkerk. Het thema van dit jaar is ‘voor niets gaat de zon 

op!’. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door de Praiseband. 

Wij hopen op een grote opkomst.  

 

Bijbelse geschiedenis 
De Bijbelverhalen die de komende weken verteld worden, gaan 
over de wonderen die Jezus op aarde heeft gedaan. 
En verder gaan we aan de slag met het thema van de “Kerk & School” dienst:  
“Voor niets gaat de zon op!” 

 

Nieuws uit groep 4      
Na een maand van inpakken, twee verhuizingen èn uitpakken, zitten we nu in ons “nieuwe” 

lokaal. Het voormalige lokaal van de Speelbrug is prachtig opgeknapt en daarom kunnen we 

met trots zeggen: we zitten hier prima! Volgende week worden er nog 2 nieuwe kasten 

geplaatst en kunnen we de laatste dozen uitpakken.                                                                       
Als u ons nieuwe lokaal wilt bekijken; u bent van harte welkom! 

Feest: op 17 januari is Femm geboren.  Femm is het nieuwe zusje van Djen en Sven. We 
feliciteren de fam. Ouwersloot van harte met deze prachtige dochter. 
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Groep blauw naar Naturalis 
Armano: We gingen naar Naturalis met de auto. 

Toen gingen we eerst naar de zaal luisteren naar de 

mevrouw, die wilde een huisdier.  

Roos: In Naturalis zag ik een hele grote slang die ging 

plassen. Ik zag een beetje water langs zijn lijf lopen. 

Lucien: Ik zag een hele grote spin, hij zat in een hok 

en ik kon hem goed zien. Hij had hele lange poten en 

op zijn poten zaten dunne sprietjes. 
Rick: Ik vond twee dingen leuk. Vooraan stond een 

soort van schutkleur slangetje, hij had groene poten 

en hij stond precies bij het gras. Toen kon je zijn poten niet zien. Het tweede dat ik leuk vond 

was een witte met zwartige slang en Roos stond er ook bij en die slang ging steeds naar Roos 

kijken alsof hij wilde zeggen wat leuk dat je er bent! 

Joel: Ik zag twee hele schattige donkerblauwe kikkertjes. Ze waren zo donkerblauw dat ik ze 

bijna niet kon zien toen ze op de rotsen zaten. De juf wilde ze wel meenemen omdat wij groep 

blauw heten.  

Cailin: Er was een hele lange slang maar die zat gelukkig in een glazen bak. 

Nathan: Ja, die ging zich steeds verstoppen en naar ons 

zwaaien met zijn lijf, want hij heeft natuurlijk geen handjes.  

Henk: ik zag hele kleine spinnetjes, mama die mee was 

vertelde dat de meisjesspinnen giftig waren en de jongens niet.  

Rebecca: Ik vond het leuk om de huid van een slang te voelen, 

we gingen ernaast liggen en met twee kindjes waren we nog 

niet lang genoeg. 

Roselien : Ik zag twee groene kikkers die zaten heel stil op een 

tak, ik denk dat ze nep waren hoor want ze zaten echt heel stil.  

Sam: Ik zag een haaienkop op de muur, ik denk dat ze hem 

dood gemaakt hebben. Hij zag er heel gevaarlijk uit hoor!  

Carmen: Ik zag hele mooie kikkers, ze hadden hele mooi 

kleuren, beetje rood, beetje blauw en beetje groen. 

Vince: Een spin zat in een glazen bak en hij was heel groot en 

ook giftig. 

 

Museumbezoek groep 4 
Donderdag 25 januari is groep 4 op bezoek geweest bij het 
Rijksmuseum van Oudheden. Samen met Vos en Haas zijn we op zoek 
gegaan naar de geschiedenis van Egypte. In het museum waren kisten 
verstopt, deze waren ook te vinden op de plattegrond. Als er een kist 
gevonden was, moesten we een verhaal voorlezen over Vos en Haas, 
waarin weetjes over Egypte stonden. Daarna konden we een 
opdracht maken uit de kist, bijvoorbeeld hiërogliefen ontcijferen, een 
puzzel maken of muziek spelen. We hebben een erg leuke middag 
gehad! 
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Het letterfeest 
Wat was het een grote verrassing voor de kinderen. 
Opeens stonden er op woensdag 24 januari allemaal 
papa's, mama's, broertjes, zusjes en oma's in de gang! 
De kinderen in groep 3 hebben alle letters geleerd en 
daarom was het tijd voor het letterfeest! De kinderen 
kregen allemaal een pet om tijdens een speurtocht alle 
letters op te schrijven, zo werd het een ALFAPET! Na de 
speurtocht kreeg iedereen limonade met letterkoekjes. 
Daarna mochten de kinderen de klankgebaren laten 
zien en de letters laten horen. Aan het eind van het 

feest kregen alle kinderen van meester Jan een diploma. Gefeliciteerd allemaal! 

 
Bericht van de Zendingscommissie 
Wat is er ontzettend veel geld bijeengebracht voor het project van Juf Jose Korts! Super dat 
zoveel kinderen en ouders geld hebben gegeven voor Ghana! Iedere maandagmorgen sparen 
we ook met elkaar, om de kinderen die we als school geadopteerd hebben via Woord & Daad 
en Stichting Hart voor Haïti te kunnen helpen. Met dat geld helpen we hen, zodat ze genoeg 
te eten hebben, een veilige plek om te wonen en zodat ze naar school kunnen. Kunnen we 
ook de komende maanden op jullie steun rekenen?  
 

 
Dit zijn de huisjes in het kinderdorp op Haiti waar 'onze' Bianca woont.  
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Groep 3 
De juf vertelt het verhaal over koning Herodus. Cato: “ik hou meer van koning Willem 

Alexander.  

 

We zijn bezig met de woordenschattoets. “Waar zie je een venster, zet daar een kruisje bij.”, 

zegt de juf. “Is dat een Engels woord?”, vraagt Borg.  

 

Groep 4 
Het nieuwe jaar is begonnen. En..….hebben jullie nog een wens voor het nieuwe jaar?      

Jarno: “ ik zou Donald Trump wel eens in het echt willen zien!”                                                   

Winston: “nou, ik niet hoor, z’n gezicht lijkt wel van plastic!” 

 

Groep 4 is in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. “O, zegt een leerling, hangt hier dan 

ook de Nachtwacht?” 
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