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Nieuwsbrief juni 2018   

 

 

 
 
 
 
 
 
2 juli    rapportgesprekken groep 1 - 6 
3 juli   rapportgesprekken groep 5 
4 juli   groep 1 t/m 4 kijken naar een deel van de musical van groep 8 
4 juli   rapportgesprekken groep 1 - 4 en groep 6 
4 juli    Inloopspreekuur CJG 8.30-9.00 uur 
5 juli   groep 5, 6, 7 kijken naar de musical 
5 juli   Afscheidsavond / musical groep 8 
6 juli   Afscheid van groep 8 op school 
9 juli   Schoonmaakavond 
13 juli   Afsluiting van het schooljaar / de kinderen zijn ‘s middags vrij 
13 juli   Nieuwsbrief 
 
 

De een na laatste 
Dit is alweer de een na laatste nieuwsbrief van dit schooljaar.  
Tijd om al even terug te kijken. Het schooljaar in vogelvlucht: 
 
Op onderwijskundig gebied hebben wij ons vooral bekwaamd in de zgn. Expliciete Directe Instructie 
(EDI). Volgend schooljaar gaan wij daarmee verder. U leest er meer over in deze nieuwsbrief. Dit jaar 
hebben wij ook extra aandacht gegeven aan de uitvoering van het beleid De Veilige School. Ieder kind 
moet zich immers veilig kunnen voelen op school? 
 
Op organisatorisch gebied gebeurde er ook het een en ander: zo kregen we inwoning van 
peuterspeelzaal De Dreumes. Inmiddels zijn ze niet meer bij ONS weg te denken. Ook zijn er 
maatregelen getroffen in de hal i.v.m. de akoestiek. We zijn er blij mee. 
Recentelijk heeft u zich uitgesproken vóór een continurooster. We starten daarmee in schooljaar 2019-
2020. Alle scholen in Rijnsburg zijn dan overgegaan naar een continurooster. 
 
Op personeelsgebied zijn we blij dat we de groepsverdeling rond hebben. Dat is bij vele scholen (nog) 
niet het geval. Het lerarentekort wordt steeds duidelijker merkbaar. Op de ONS tellen wij onze 
zegeningen…  Na de zomervakantie start een nieuwe procedure voor de directeursvacature. 
We zijn dankbaar voor de gezondheid van de teamleden. Er was weinig ziekteverzuim. Op zich is dit 
geen verdienste, maar het zegt misschien ook wel iets over de prettige werksfeer op de ONS… 
 
We zijn blij dat meneer Jan-Willem deze week weer voor 2 ochtenden begonnen is met werken. De 
laatste weken bouwt hij zijn werkzaamheden verder uit. Hij was erg blij met alle tekeningen en 
cadeautjes. Meneer Joop blijft tot de zomervakantie als conciërge werkzaam bij ons. 
 
EDI: expliciete Directe Instructie 
Om u een idee te geven hoe zo’n EDI-les er uit ziet en welke technieken hierbij worden gebruikt door 
de leerkracht geven wij puntsgewijs de belangrijkste kenmerken door. 
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Een EDI-les is als volgt opgebouwd: 

• Lesdoel. Dit doel wordt expliciet met de kinderen gedeeld; door voor te lezen of op het bord te 
schrijven. 

• Activeren van voorkennis. De leerlingen krijgen een opdracht die aansluit bij de te geven les, 
maar daarvoor ze de benodigde kennis al in huis hebben. 

• Onderwijzen van het concept. 
• Onderwijzen van de vaardigheid. 
• Belang van de les. 
• Begeleide inoefening. De leerlingen nemen het toepassen van de leerstof over. Ondertussen 

controleert de leerkracht telkens of ze het correct doen en begrijpen. 
• Lesafsluiting. De leerlingen maken opdrachten of beantwoorden vragen om te laten zien dat ze 

het lesdoel beheersen. Daarna mogen ze pas zelfstandig inoefenen.  
• Zelfstandige verwerking. 
• Verlengde instructie. De leerlingen waarbij bij de lesafsluiting bleek dat ze het lesdoel nog niet 

voldoende beheersen, krijgen een verlengde instructie van de leerkracht. 

Technieken bij Expliciete Directe Instructie. In een EDI-les zet de leerkracht de volgende technieken in: 

• Controleren van begrip: de leerkracht monitort telkens of alle leerlingen begrijpen wat is 
uitgelegd. Niet na de les of tijdens de toets, maar tijdens de les. Stapstenen voor het 
controleren van begrip: 

o Eerst instructie geven. 
o Dan pas vragen stellen. Specifieke vragen over wat zojuist is onderwezen. 
o Denktijd bieden. 
o Willekeurig beurten geven. Geef tenminste drie leerlingen een beurt. Gebruik een 

beurtenbakje, o.i.d. 
o Luisteren. 
o Feedback geven. Herhaal een goed antwoord, vul aan als het gedeeltelijk goed is. Leg 

klassikaal opnieuw uit als het antwoord niet goed is.  
• Uitleggen: lesgeven door te vertellen. 
• Voordoen: lesgeven door gebruik te maken van voorwerpen. 
• Hardop denken: lesgeven door hardop te denken en de leerlingen zodoende te laten zien hoe 

een expert de opdracht aanpakt. Dit heet ook wel ‘modellen’.  

 

Voor wie het gemist heeft …  
Formatie 2018-2019 
Het nieuwe schooljaar start op maandag 27 augustus, welke leerkracht is in welke groep? 
 

Groep Leerkrachten 

Groep 1/2  blauw Juf Jannette 

Groep 1/2  rood  Juf Linda  

Groep 3 Juf Monique en Juf Marlies  

Groep 4 Juf Nel en meester Sjaak 

Groep 5 Juf Jertske en Juf Corine M.  

Groep 6 Juf Melanie 

Groep 7 Juf José en juf Corinda 

Groep 8 Juf Petra en juf Irene 
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Ouderraad 
Op maandag 18 juni was de laatste vergadering van de Ouderraad van dit schooljaar. We kunnen 
terugkijken op een goed jaar. Er is het afgelopen jaar weer ontzettend veel werk verzet door de OR 
voor de ONS. Veel dingen gebeuren “achter de schermen”, maar ook veel zichtbare activiteiten. Denk 
maar aan de organisatie/hulp bij Sinterklaas, Kerst, rapportavonden, avond-4-
daagse etc. Op deze laatste vergadering hebben we afscheid genomen van 2 
leden van de OR: Nelleke Sneijders (heeft altijd met “strakke hand” de 
vergaderingen geleid!) en Susan van der Plas (was deze avond verhinderd). Zij 
hebben beiden volgend schooljaar geen kind(eren) meer op de ONS. Namens 
het team willen we jullie heel hartelijk bedanken voor de vele jaren trouwe 
inzet voor de school. Want echt…..jullie inzet was GROOTS!  
 
 

Schoolreis  
Op 12 juni was het een “komen en gaan”van bussen in de De Ruijterstraat. De groepen 1 t/m 7 gingen 
op schoolreis. Helaas liet het zonnetje ons die dag in de steek. Maar dat mocht de pret niet deren. We 
kunnen terugkijken op een fantastische dag  in: Pan-Bos, Plaswijckpark en de Efteling. Verderop in 
deze Nieuwsbrief kunt u lezen, hoe leuk groep 5 en 6 het hebben gehad in Drievliet.  
 

 
Schoonmaakavond 
Op maandagavond 9 juli maken we alle groepen weer schoon. Alle kasten 
gaan leeg, alle laatjes van de kinderen, stoelen, tafels en prullenbakken 
worden gepoetst. Wilt u deze avond alvast reserveren, want als we vele 
handen hebben die schoonmaken, maken we met elkaar licht werk!!  
 
 
 
 

“Hoe was het vandaag?” 

De meest gebruikte openingszin van ouders aan kinderen na een schooldag is: “Hoe was het 

vandaag?” Het antwoord is dan vaak iets in de trant van: “Goed”, “Leuk”, “Saai”.  Het gesprek is dan al 

snel voorbij. Probeert u een van de volgende zinnen eens (aangepast op de leeftijd): 

- Geef eens een cijfer voor deze dag? Vervolgens: Wat maakt dat het een 6 is en geen 8? 

- In welk boek ben je aan het lezen? Waar gaat het over? Is het 

spannend of grappig? 

- Welke vragen heb je aan de juf gesteld? 

- Wat is het leukste spel in de pauze? Doet iedereen daar aan mee? 

- Heb je vandaag nog iemand geholpen? 

- Was iedereen er vandaag? Hoe lang is zij al ziek? Zullen we een 

kaartje sturen? Zelf maken? 

- Heb je nog gelachen vandaag? Vertel eens… 

- Heb je iemand vandaag een compliment kunnen geven? 

- Met wie zou je willen ruilen in de klas? Met wie niet? Waarom? 

- Waar kijk je naar uit morgen?  

 

 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBv_71_b3UAhXEJVAKHeh5DqgQjRwIBw&url=https://www.pvge.nl/pvge-afdelingen/13-pvge-afdelingen/pvge-nuenen/2745-vele-handen-maken-licht-werk&psig=AFQjCNFeoSTUwE_oIMntHVY7nSGQoETD1Q&ust=1497551951909942
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Zoekgeraakt?? 
In de hal van de gymzaal aan de Katwijkerweg hangt een hele "sport-garderobe": shirts, sportbroeken, 
turnpakjes, sokken, gymschoenen etc. Allemaal gevonden voorwerpen! Kom gerust even langs om te 
kijken of er iets van uw kind(eren) tussen hangt. 
Aan het eind van het schooljaar zullen alle overgebleven spullen gewassen worden en aan een 
kledingactie worden meegegeven. 
 
 

Zomerlezen. Voorkom de vakantiedip!!! 
Vanaf 1 juli is de VakantieBieb weer geopend. De VakantieBieb geeft 
iedereen toegang tot een gratis selectie e-books tijdens de zomer. 
Met meer dan 60 titels is er genoeg te lezen voor zowel kinderen als 
volwassenen. De app is gratis te downloaden via de App Store of 
Google Play Store. Na het downloaden is voor het lezen van de e-
books geen internetverbinding meer nodig. Ideaal dus voor de 
vakantie! 
Door alle leerkrachten van harte bij u aanbevolen!!  
 

 

Beste ouders, 

Mijn naam is Melanie Kröger. Ik ben vierentwintig jaar oud en mag 

komend schooljaar het team van de Oranje Nassauschool versterken. Ik 

ben nu woonachtig Leiden, maar ik kom oorspronkelijk uit Duitsland en 

ik ben dan ook regelmatig in Duitsland te vinden om mijn familie te 

bezoeken. Vijf jaar geleden heb ik ervoor gekozen om naar Nederland 

te verhuizen, zodat ik met mijn vriend kon samenwonen. Inmiddels 

hebben wij bijna acht jaar een relatie en hebben wij ervoor gekozen om 

in oktober te gaan trouwen. Als ik niet voor de klas sta, houd ik van 

lezen, fitnessen of een leuke film kijken. Ik vind het belangrijk om het 

beste uit de kinderen naar voren te laten komen. Mijn overtuiging is 

dan ook: We kunnen niet van alle kinderen sterren maken, maar we 

kunnen ze wel allemaal op hun eigen manier laten schitteren. 

Donderdag 12 juli zal ik op school zijn in verband met de verhuizing. 

Heeft u vragen of wilt u gewoon even kennismaken? Dan zie ik u graag 

op de twaalfde.   

 

 

We hadden het met Nieuwsbegrip over plastic, dat in de zee belandt. 

En dat er dieren aan dood gingen. Dus na schooltijd kwamen we meteen 

in actie! En hadden een halve kilo afval opgeruimd. Ongeveer 37 

sigaretten, 3 blikjes, 3 chips zakjes, 3 hondenpoepzakjes en superveel 

plastic, zelfs een luier! En we vonden het heel erg dat er zoveel afval in 

de natuur belandt. 

 

Julia Heijl en Iris Noort       Groep 5 
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Tijdens het schoolreisje van groep 3 en 4. 
Juf: ”Ga maar even in “kleermakerszit” zitten!” 
Pieter: “Maar ik weet niet hoe je kleren moet maken!” 
 

 
 
 
 
 
Schoolkorfbaltoernooi 
Zaterdag 16 juni was er bij korfbalvereniging Madjoe een toernooi 
georganiseerd. Van onze school deden er diverse teams mee met 
kinderen uit groep 3 t/m 8. Hoe leuk was het dat we in de prijzen 
vielen en enkele teams met een beker naar huis toe konden! 
Op de Facebookpagina van Korfbalvereniging Madjoe staan nog meer 
foto’s. Verderop in de Nieuwsbrief hebben kinderen van groep 5 nog 
een kort verslag geschreven van het toernooi.  
 

 

 

 

 

Groep 5 naar het Katwijks Museum. 
 
Op woensdag 20 juni bracht groep 6 een bezoek aan het Katwijks Museum. We hebben daar eerst een 
mooi verhaal gehoord over de geschiedenis van het huis waar het museum in gevestigd is. Ook hebben 
we daarbij een hele mooie stoel bewonderd (!). Daarna zijn we in groepjes het museum in gegaan, 

waarbij we verhalen hebben gehoord over schilderijen, de schelpenkar, een stuurhut, kleding, en het 
leven van toen. Ook hebben we een maquette van de oude boulevard  bekeken.  



 Jaargang 21, nummer 12                                                                                                                  pagina 6 
 
 

We waren er maar een uurtje, dus we hebben nog heel veel  
niet kunnen bekijken. Maar allemaal weten we zeker dat we nog eens terug willen! We hebben 
genoten met elkaar. 
Alle ouders die gereden hebben:  
enorm bedankt voor jullie hulp! 
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Kamp 
We kwamen aan op het kampterrein op woensdagmorgen 29 mei.  
Toen hebben we de tenten ingericht en hebben we spelletjes 
gedaan. In de avond hebben we een folietocht gedaan, in het 
donker, we moesten met zaklampen rond schijnen in het bos 
en er hing in de bomen folie en dat weerkaatste en zo deden 
we een tocht. De volgende dag gingen we laser gamen in het 
bos dat vond iedereen heel leuk. 
De laatste dag gingen we zwemmen dat was ook heel leuk en 
daar na was het kamp voor bij. 

 

Dode hoek 
21 juni gingen we met de klas op de fiets naar Rijnsburgse Boys voor een dode 
hoek demonstratie. Er was een vrachtwagen voor de demonstratie. Het 
duurde ongeveer een kwartiertje. We leerden daar waar we wel of niet 
moeten staan om veilig in het verkeer te kunnen zijn. 
 
 
 
 
 
 

 
 
De zeeles 
Ik vond de zeeles superleuk! We moesten eerst plastic oprapen. Dat was een wedstrijd de meisjes 
hebben gewonnen. Toen schelpen zoeken. We moesten ook raden welke schelpen het waren. Dat was 
weer een wedstrijd. Dit keer wonnen de jongens. En tot slot vissen vangen! We hadden helaas niks 
gevangen. We hebben wel veel kwallen gevonden. De meester was heel grappig en hij ging rappen. 
Het was echt superleuk.  
 
Gezelschapspelletjes gezocht!  
In elke klas zijn spelletjes te vinden. Deze gebruiken 
we voor een regenachtige pauze of voor een half 
uurtje samen spelen. Want voor het spelen van dit 
soort spelletjes moet je kunnen samenwerken en 
tegen je verlies kunnen. Vaardigheden die iedereen 
zou moeten beheersen. De plank in de kast van 
groep 8 is erg leeg. Heeft u nog wat spelletjes staan 
waar nooit mee wordt gespeeld? Tik, tak, boem, 
mens-erger-je-niet, wie is het? enz. Wij zouden er 
heel blij mee zijn!!  
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