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Nieuwsbrief juli 2020 

 

 

 
 
 
Vrijdag 17 juli   start zomervakantie om 12.00u 
Maandag 31 aug.  eerste schooldag  
Maandag 7 sept.   Informatieavond gr. 1 t/m 4 
Dinsdag 8 sept.   informatieavond gr. 5 t/m 8 
Maandag 21 sept.               Inloopmoment 
 
 

 
 

Van de directie: Een terugblik 

 
Een terugblik op het schooljaar 2019-2020, een heel 
bijzonder schooljaar. Elk schooljaar maken we nieuwe 
herinneringen. Dit schooljaar geeft de herinnering aan een 
heel bijzondere tijd: de corona crisis. Scholen dicht, 
thuisonderwijs, scholen half open, afstand houden, handen 
wassen, geen ouders in de school en nog veel meer. 
We zijn trots op de manier waarop alle leerlingen zich door 
deze tijd hebben heen geslagen. We bedanken u voor uw 
hulp, begrip en samenwerking.  

 
Wat is er dit schooljaar, naast de gewone en ongewone lessen bereikt? Het team van de ONS 
heeft aan een aantal vernieuwingen en veranderingen gewerkt: 

 
• We hebben een nieuwe rekenmethode gekozen: Getal en Ruimte Junior. Een 

methode die veel beter past bij onze manier van lesgeven. We starten het nieuwe 
schooljaar in alle groepen met deze nieuwe methode. 

• Er is een instrument gekozen waarmee we, binnen een afgesloten, veilige, omgeving, 
nog beter met u kunnen communiceren over schoolzaken: Social Schools. U leest er in 
deze nieuwsbrief meer over. 

• In de kleutergroepen is een nieuw observatiesysteem in gebruik genomen: “Mijn 
Kleutergroep”. Een mooie, handzame en werkbare manier om de ontwikkeling van 
uw kind te volgen. 

• Het team heeft o.a. scholing gevolgd in Begrijpend Luisteren en Begrijpend Lezen. Dit 
traject loopt nog door in het nieuwe schooljaar.  

• Er is een nieuwe methode voor “Geestelijke Stromingen” gekozen. Geestelijke 
stromingen staat voor onderwijs over de verschillende wereldgodsdiensten. Deze 
methode wordt gebruikt in de groepen 6, 7 en 8. 
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De plannen voor het nieuwe schooljaar liggen ook klaar: 

 
• De nieuwe rekenmethode wordt ingevoerd. Dat doen we in samenwerking met 

deskundigen van “Expertis”. Het invoeringstraject wordt gekoppeld aan een 
verdiepingscursus EDI. EDI staat voor “Effectieve Directe instructie”, de manier 
waarop de ONS onderwijs geeft. 

• We beschrijven onze visie op digitaal leren en maken, op basis van de visie, een plan 
van aanpak voor de ONS. 

• Een werkgroep gaat nadenken over de aanpak van de zaakvakken (aardrijkskunde, 
geschiedenis en biologie) in combinatie met de creatieve vakken en Wetenschap en 
Techniek. 

• Samen met de anderen scholen in Rijnsburg en Valkenburg wordt beleid ontwikkeld 
m.b.t. het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. 

• We ronden het scholingstraject Begrijpend Luisteren en Begrijpend Lezen af. 
 

Via de nieuwsbrieven zullen we u op de hoogte houden van de inhoud en de voortgang van al 
deze ontwikkelingen. 
 

Start van het nieuwe schooljaar 
 
Op maandag 31 augustus start het nieuwe schooljaar. We weten nog niet of u die dag met uw 
kind de school in mag. We weten wel dat het voor uw kind een feestelijk welkom wordt. Een 
foto waard! Dus komt u uw kind brengen: zorg dan dat u een foto kunt maken. Meer info 
krijgt u in de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar. 
 
Overblijven 

 
Wie komt ons overblijfteam versterken? 
We zoeken overblijfmedewerkers voor de dinsdag en de donderdag. 
Voor informatie kunt u terecht bij Beatrix. 

 
 
 
 
We willen iedereen die het afgelopen jaar als bij het 
overblijven was betrokken ontzetten bedanken. Het was top 
dat jullie er, bij goed weer en bij slecht weer, steeds weer 
waren! 
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Vakantierooster 2020-2021 

 
Schoolvakanties 

Herfstvakantie 19-10 
 

23-10 

Kerstvakantie 21-12 04-01 

Voorjaarsvakantie 22-02 26-02 

Goede Vrijdag en Pasen 02-04 05-04 

Koningsdag 27-04 
 

Meivakantie 03-05 14-05 

2e Pinksterdag 24-05 
   

Paardenmarkt 09-06 
   

Zomervakantie 19-07 27-08 

Vrije dagen 

Woensdag 16 september 

Vrijdagmiddag 18 december 

Donderdag 4 februari 

Dinsdag 13 april 

Vrijdag 25 juni 

Maandag 28 juni 

 
 
 
Geboren! 

Op 9 april is (in de coronatijd!) SEM geboren, zoontje van juf Marlies en haar man Arjan. En 

natuurlijk  het broertje van grote broer Levi. Na de zomervakantie komt juf Marlies weer terug 
op school. We zijn blij dat het werk in groep 3  “gewoon” door kon gaan en willen ook vanaf 
deze plaats juf Margret hartelijk bedanken voor haar inzet in groep 3. 
 

Bijzondere verjaardagen! 
Tja….iedereen is elk jaar jarig. Maar als je 60 wordt, is dat toch wel een vermelding waard! 
Juf Beatrix en juf José mochten beiden deze mijlpaal bereiken. Ook vanaf deze plaats nog de 
hartelijke gelukwensen! Dat we van jullie enthousiasme nog lang mogen genieten op de ONS! 
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Continurooster 

Het eerste “continuroosterjaar” zit erop! We kunnen terugkijken op een goed jaar. Voor u als 

ouders was het ook wennen! Niet meer 4x heen en weer naar school, ’s morgens de nodige 

lunchtrommeltjes vullen en de kinderen om 14.45u naar huis. De kinderen eten en drinken 

rustig en stil hun lunch. De één heeft het na 5 minuten op, de ander moet flink dooreten om 

op tijd het trommeltje leeg te krijgen.                                                                               

Verschillende malen is er een evaluatiemoment geweest. We hebben tussentijds wat tijden en 

indeling van de groepen aangepast. Ook was het soms noodzakelijk dat er teamleden ingezet 

moesten worden bij de tussenschoolse opvang, vanwege onvoldoende personeelsbezetting 

van SmallSteps. Overblijfouders kunnen zich nog steeds aanmelden! 

 
 
 

 

 
Met ingang van het nieuwe schooljaar gaat onze school gebruik maken van Social Schools.  
Social Schools is een besloten omgeving, waarin ouders en leerkrachten informatie kunnen 
uitwisselen over school. U krijgt via Social Schools straks wekelijks informatie over het reilen 
en zeilen in de groep van uw kind (-eren), kunt rechtstreeks contact opnemen met de 
leerkrachten van uw kind, kunt uw kind via Social Schools ziekmelden, etc.  
Het is een soort eigen Facebook/WhatsApp omgeving die alleen toegankelijk is met een 
inlogcode (koppelcode) die alle ouders in de laatste week van de zomervakantie via de mail 
krijgen toegezonden. Het gebruik van Social Schools is straks een verplicht communicatie-
middel tussen ouders en school. 
Social Schools werkt op alle platformen, van mobiele telefoon tot computer. Als u nu al 
nieuwsgierig bent naar Social Schools, kunt u via onderstaande link alvast een kijkje nemen:                    
https://www.socialschools.nl/school-app/ 

Naast de hierboven genoemde koppelcode krijgt u ook een beknopte handleiding over de 
werking van het programma. Uiteraard houdt de school zich aan gemaakte privacyafspraken 
en verwachten we dat ook van de ouders. 
 
 
 
 

Groep 4 op schoolr(adij)eis! 

Geen echt schoolreisje dit jaar! Maar…. wel een heel leuk uitstapje met de kinderen van groep 

4 van de ONS. We waren uitgenodigd op de radijsjeskwekerij van de vader van Roos op de 

Noordwijkerweg. De kinderen luisterden geboeid naar de uitleg over het groeiproces van de 

radijsjes. Bijzonder! Dat er na 3 weken al van die prachtige radijsjes zijn gegroeid.  

https://www.socialschools.nl/school-app/
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En dan die grote machine! De radijsjes werden automatisch gesneden en gebost. Prachtig om 

te zien! Maar voor de kinderen was het veel leuker om zelf de radijsjes uit de grond te 

trekken. Na het eten van een lekker ijsje en met een flinke bos radijs gingen we voldaan terug 

naar school. Een TOP-middag!                                                                                                                                           

Over personeel hoeft de vader van Roos zich in de toekomst geen zorgen te maken. Heel wat 

kinderen willen later, als ze groot zijn(!), er gaan werken! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit groep 6… 

De laatste week van het jaar staat in het teken van afsluiten en samen nog wat leuke dingen 

doen. Zo ook in groep 6. Op maandag hebben we eerst een leuke dramaopdracht met elkaar 

gedaan in de gymzaal van de kleuters. Tijdens de les moesten de kinderen zonder te praten 

dieren uitbeelden en van elkaar raden welk dier ze uitbeelden. Daarna hebben we dit 

nogmaals gedaan, maar dan met beroepen. Het was erg leuk en leerzaam. 
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Op woensdag hebben we met elkaar de film Sjakie en de chocoladefabriek gekeken. De juf en de 

meester hebben getrakteerd op chips en limonade       En toen was er zelfs nog tijd om nog even een 

spelletje met elkaar te doen.  

                                                 

 

 

 

 

Afscheid groep 8 

 

De afgelopen weken stonden in groep 8 in het teken van afscheid nemen. Tijdens de 

thuiswerkperiode zijn we begonnen met het oefenen van de musical ‘de Diamantroof’. Alles 

liep anders dan normaal, zelfs de audities deden we via ZOOM. We gingen van online oefenen 

naar echt oefenen met de halve klas en uiteindelijk mochten we eindelijk weer met z’n allen 

naar school en konden we echt samen oefenen. Gelukkig hadden we nog voldoende tijd om 

ons voor te bereiden op de uitvoering. 
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Toch op kamp! 

 

Ondertussen waren we ons aan het opmaken voor de ‘nacht van 8’, waar we met de hele klas 

een nacht op school zouden gaan slapen, omdat we niet op kamp konden gaan. Groot was 

dan ook de verrassing, dat het kampterrein ons toch kon ontvangen. We hebben van alles 

geregeld in een kleine twee weken, vaders hebben werk omgegooid, programma’s vastgesteld 

en gaan! Wat hebben we een fijne tijd gehad in Hierden, we hebben leuke spellen gedaan, 

(lange) wandeltochten gemaakt. En we hadden prachtig weer, dat leidde tot behoorlijke 

watergevechten. Een kamp om nooit te vergeten! 

 

 

De Kwakel 
 

De nacht van 8 was dus niet nodig, maar er is 

wel een activiteit blijven staan welke geregeld 

was door de ouders. Met de hele klas en de 

juffen gingen we poldersporten in de Kwakel. 

Tijdens de zes-kamp wisten sommigen het al 

niet droog te houden, maar toen we boven 

het water allerlei opdrachten gingen doen, 

toen bleef niemand droog (al moesten we er 

soms erg veel moeite voor doen om ze in het 

water te krijgen). De dag werd na een lekkere 

douche afgesloten met een gezellige barbecue 

bij Gert thuis. 
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De musical 
 

En toen kon het echte aftellen beginnen. We waren bijna klaar voor de musical. Dit jaar niet in 

de Open Hofkerk (daar mochten we niet live zingen), maar in Duinzigt. We hadden een 

generale waarbij broertjes en zusjes mochten komen kijken en erna speelden we voor alle 

ouders. Wat een geweldige prestatie hebben de kinderen neergezet!  

Er was in het museum een diamant gevonden, maar er kwamen ook dieven die van de vondst 

gehoord hadden. Natuurlijk werd er alles aan gedaan om de diamant te beschermen. En 

zoalsbij de meeste musicals: het was eind goed, al goed! 

 

 
 

Na de musical spraken de juffen alle kinderen persoonlijk toe en werd er echt afscheid 

genomen van ONSe school. Uiteraard zijn vrijdagochtend de kinderen onder toeziend oog van 

alle leerlingen de school uit gegleden, op naar mooie nieuwe avonturen op de middelbare! 

 

Dag groep 8 

 
Donderdag 9 juli heeft groep 8 met een fantastische musical, spetterend afscheid genomen 
van de ONS. 

Tot ziens 

Bart, Alain, Ruben, Narwand, Denny, Finn, 

Chris, Gert, Maartje, 

Noortje, Rick, Jim, Marissa, Robin, Wilton, Henk, Luc, 

Annelie, Ruben, Sven, Stan, Tommy, 

Gijs, Julia, Anna, 

Mees, Phileine, Djaimy, en Tijmen. 
 

We hebben van jullie genoten. Heel veel succes op het VO. 
We zien jullie graag nog eens terug op de ONS! 
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Lekker lezen tijdens de vakantie  

 

En…. heeft u de VakantieBieb al 
gedownload? www.vakantiebieb.nl 
E‐books voor het hele gezin met de 
VakantieBieb. Dankzij de VakantieBieb 
blijven veel kinderen in de zomer 
doorlezen. Dat is geweldig, want doorlezen 
in de zomer voorkomt een terugval van het 
AVI‐ niveau.  
U hoeft hiervoor geen lid te zijn. Tot en met 
31 augustus kunnen zowel uw kinderen als 
uzelf genieten van meer dan 50 e‐books.  
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Voor reizigers en thuisblijvers: 

 

Het team van de 

Oranje Nassau School 

wenst u een fijne zomervakantie toe!! 

 

 

 

 

 

 

 


