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Nieuwsbrief juli 2018   

 

 

 
 
 

 
 
 

13 juli  Afsluiting van het schooljaar / de kinderen zijn ‘s middags vrij 
27 augustus 1e schooldag; vanaf 8.30 uur koffie en thee op het kleine plein 
29 augustus Startactiviteit 19.00 uur 
6 september Startdienst 19.00 uur tot 20.00 uur in de Immanuelkerk 
10 september Informatieavond groep 5 tot en met 8 
11 september Informatieavond groep 1 tot en met 4 
17 september Inloopmoment 
20 september  Schoolfotograaf 
 

Laatste dag 
 
Het schooljaar is voorbij. 
Tijd om door te gaan. 
Als een klas vol lege stoelen 
sta ik mij hier hol te voelen. 
Sta ik hier maar. Stil te staan. 
 
Ik sta, ik slik, ik zucht, ik zeg 
tot slot alleen nog maar 
 
Met een snik vol snot: Tot ziens 
Het allerliefst tot vorig jaar. 

 

Eerste schooldag 
Op de eerste schooldag na de zomervakantie, mogen de kinderen altijd in de klas worden 
gebracht door hun ouders. Ook de kinderen van de groepen 3 tot en met 8. Zo kunt u, indien 
dat nog nodig is, kennismaken met de nieuwe groepsleerkracht. Omdat veel leerkrachten 
parttime werken, kan het op donderdag 24 augustus nog een keer. Het is natuurlijk de 
bedoeling dat de lessen wel gewoon gaan beginnen, dus 
blijft u niet te lang plakken?! 
 
 
De  ouderraad nodigt u op maandag 27 augustus vanaf 
8.30u. van harte uit op het kleine plein voor een kopje 
koffie of thee. Zo kunt u ook even “bijkletsen” met de 
andere ouders. Welkom! 
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Bedankje 

Wat is het fijn om te merken dat de ouderbetrokkenheid op de ONS 
groot is! Wat zouden we zonder uw hulp moeten? Heel hartelijk dank 
voor al uw inzet het afgelopen jaar: ouders van de MR, OR, 
luizenpluizers, bibliotheekmoeders, contactouders, incidentele 
hulpouders.... U verdient een dikke pluim! 

 

Terugblik MR: Een jaar vol uitdagingen 

Het schooljaar 2017-2018 was een jaar vol met uitdagingen voor de MR. De twee 
hoofdpunten waren de directie en de enquête rondom het continurooster.  

We startten dit jaar zonder eigen directeur, maar gelukkig wisten we dat Jan Punt een hele 
goede keuze was voor onze school om tijdelijk Corine van de Vijver te vervangen. Halverwege 
het schooljaar bleek dat Corine niet meer zou terugkomen waardoor het team samen met de 
MR een profiel moest gaan opstellen voor een nieuwe directeur voor de ONS. Tijdens onze 
zoektocht blijft Jan onze school besturen en hij voorziet ons van het nodige advies bij lopende 
zaken. De eerste zoektocht heeft helaas niet gezorgd voor een nieuwe directeur. In het 
nieuwe schooljaar starten we opnieuw met een sollicitatieprocedure. 

Een tweede punt dat altijd op de agenda stond, was het continurooster. In verband met de 
zoektocht naar een directeur, is het informeren en inventariseren van ouders naar het einde 
van het schooljaar geschoven. De informatieavond werd goed bezocht en er was ruimte voor 
vragen, welke goed werd benut. De opkomst van de enquête (93.1%) laat wel heel goed zien 
hoe betrokken jullie als ouders zijn bij de ONS. Dit geeft ons als MR een heel goed gevoel. Het 
traject van het continurooster is ook iets waarvan de MR het nodige heeft geleerd en welke 
we ook zeker gaan evalueren om hier onze leerpunten uit te halen. 

Kortom, een roerig jaar, waarin we helaas niet geslaagd zijn in de doelstelling: een nieuwe 
directeur voor de ONS. We zijn heel blij dat Jan Punt voorlopig nog mag blijven, en hopen 
volgend schooljaar ook hierbij met goed nieuws te kunnen komen.  

 
 
Nieuws/oproep van de ouderraad. 
Allereerst een hartelijk welkom aan Arina den Haan, zij zal m.i.v. het nieuwe schooljaar de 
ouderraad komen versterken. Arina, we hopen dat je je snel thuis zal voelen bij ONS. 
Wij als ouderraad doen veel werkzaamheden achter de schermen van onze school. 
Zo schenken wij bijvoorbeeld bij iedere rapportavond koffie en thee voor de ouders en de 
leerkrachten. 
We zorgen voor voldoende assistentie bij de organisatie rondom de avondvierdaagse, helpen 
met de intocht van Sinterklaas, assisteren de schoolfotograaf bij het maken van foto’s en 
versieren de school met kerst, helpen ook met het afnemen van het verkeersexamen en nog 
veel meer. 
Voor het komende school jaar zijn wij op zoek naar vaders en moeders die ons bij 
verschillende activiteiten willen helpen en ondersteunen. Dit betekent niet dat u de 
vergaderingen hoeft bij te wonen maar dat wij u kunnen oproepen waar nodig.  
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Heeft u hier wel oren naar om wat meer te betekenen voor de ONS, meld u zich dan aan zodat 
wij met u contact op kunnen nemen als wij een paar extra helpende handen nodig hebben bij 
een activiteit. Mailen kan naar Jolandavd15@gmail.com. 
 
Namens de Ouderraad Jolanda van Dijk 
 

 
 
Schoonmaakavond 

Afgelopen maandagavond waren er weer veel ouders in onze school om 
schoon te maken. Er werd geboend, gesopt, gezeemd….alles werd 
aangepakt. Alles glimt weer, kasten zijn stofvrij, prullenbakken kun je weer 
veilig beetpakken. En het ruikt weer heerlijk fris. Na afloop nog even een 
gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje. Hartelijk 
dank aan alle ouders die ONS hebben geholpen. TOP!  
 
 
 
 

 
Het nieuwe schooljaar 

 
Materialen 
Om het schooljaar goed te kunnen beginnen, vragen wij u onderstaande materialen zelf aan te 
schaffen: 
Groep 3-8:  oortjes of koptelefoon voor computergebruik, ( dit blijft op school) 
Groep 5 -8: stevige tas / rugzak 

brede 23-ringsmap, waar veel blaadjes in kunnen (tabbladen worden door ons 
aangeschaft) 

Inktwisser is verboden   
 
Afspraken m.b.t. school(materialen) 
De kinderen krijgen diverse schoolbenodigdheden van school. Het kan gebeuren dat er iets kapot 
gaat, of kwijt raakt. Meld het dan bij de leerkracht, dan kan er tegen een vergoeding een nieuwe 
verkregen worden. Reden om dit beleid te voeren is het aanleren van zorgvuldig omgaan met de 
materialen.  
 
Vervangingskosten 
 

Vulpen € 6,25 

Rollerpen € 4,00 

Liniaal  € 0,50 

Rekenmachine  € 9,50 

Schoolagenda  € 4,25 

Werkboekje  € 5,50 

GIP-blokje € 3,50 

 
 

mailto:Jolandavd15@gmail.com
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Gymrooster 
De groepen 3 t/m 8 krijgen gymles van de vakleerkracht lichamelijke oefening in de gymzaal 
aan de Katwijkerweg. 
 

Groep Dinsdag Vrijdag 

Groep 3 14.15 - 15.00 uur 11.30 - 12.15 uur 

Groep 4 13.30 - 14.15 uur 10.45 - 11.30 uur 

Groep 5 08.30 - 09.15 uur 10.00 - 10.45 uur 

Groep 6 09.15 - 10.00 uur 13.15 - 14.00 uur 

Groep 7 10.45 - 11.30 uur 09.15 - 10.00 uur 

Groep 8 10.00 - 10.45 uur 14.00 - 14.45 uur 
 
 

Vakantierooster 2018-2019 

Herfstvakantie  22 oktober 2018 – 26 oktober 2018 

Kerstvakantie   24 december 2018 – 4 januari 2019 

Voorjaarsvakantie  25 februari 2019 – 1 maart 2019 

Paas / meivakantie 19 april 2019 – 3 mei 2019 

Hemelvaartvakantie  30 mei 2019 - 31 mei 2019 

Pinkstervakantie 10 juni 2019 – 10 juni 2019 

Paardenmarkt  12 juni 2019 

Zomervakantie  22  juli 2019 – 30 augustus 2019 

 

 

Beste ouders en kinderen van de Oranje Nassauschool, 
 
Het afgelopen jaar heb ik met veel plezier gewerkt in groep 5. 
Helaas neem ik alweer afscheid van de Oranje Nassauschool. Ik 
schreef in het stukje waarin ik mij aan u voorstelde, dat ik 
jarenlang kleine groepjes kinderen begeleidde. Ik heb dit jaar 
geleerd, dat die functie beter bij mij past, dan het juf zijn van 
een hele klas. Ondanks dat het werk me soms zwaar viel, heb ik 
een hele leuke tijd gehad op de Oranje Nassauschool. Ik kijk er 
met veel plezier op terug.  
Hartelijk bedankt voor dit mooie jaar! 
 
Met vriendelijke groet, 
Marianne van den Bosch 
 
In het onderstaande deel van deze nieuwsbrief vragen wij aandacht voor het zomerlezen. We 
weten uit ervaring dat veel kinderen in de zomervakantie veel minder lezen. Daarom: Speel 
met uw kind(eren) de Leesbingo! 

 

Zomerlezen: Duik met een boek de zomer in!    
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Nog even en de zomervakantie gaat weer van start. Iedereen kijkt hier natuurlijk enorm naar 
uit, maar tijdens de vakantie lezen kinderen vaak een stuk minder dan normaal.  
Uit onderzoek is gebleken dat het leesniveau van kinderen, die tijdens de vakantie niet 
lezen, afneemt. Om het lezen bij alle kinderen te stimuleren, kunt u onderstaand blad 
gebruiken om leesbingo te spelen met de kinderen. Als uw zoon of dochter BINGO heeft, kunt 
u als beloning bijvoorbeeld een kwartiertje voorlezen. U kan natuurlijk ook op een ijsje 
trakteren, of iets anders doen wat uw kind leuk vindt. Veel plezier 
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Vakantiebieb-app 
Voor iedereen die digitaal boeken leest is er nu ook de vakantiebieb-app. Kinderen van 6-18 
jaar kunnen kiezen uit een gratis selectie e-books. Na het downloaden van de boeken is voor 
het lezen geen internet meer nodig. Ideaal dus voor iedereen die op vakantie gaat en geen 
boeken mee kan nemen. Meer informatie over deze app vind je op de website: 
www.vakantiebieb.nl 
 
Bibliotheek 
Tijdens de vakantie is de bibliotheek op school gesloten, maar de vestigingen van Bibliotheek 
Katwijk zijn gewoon open. Naast een grote collectie boeken zijn er ook veel activiteiten te 
doen in de zomer onder de naam “Zomerbieb”: www.bibliotheekkatwijk.nl/zomerbieb. Mocht 
je nog geen lid zijn van de bibliotheek. Leerlingen van de Bibliotheek op school kunnen zich 
gratis inschrijven.  
Wij wensen iedereen veel leesplezier deze zomer!  
 
 

Het team van de Oranje Nassau School wenst u een fijne 
zonnige zomervakantie toe!! 

 
 
Bedankt voor de attenties en fijne woorden .Het is nu echt….. 
 
 
 
 

http://www.vakantiebieb.nl/
http://www.bibliotheekkatwijk.nl/zomerbieb

