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Nieuwsbrief maart 2018   

 

 

 
 
 
 
30 maart  Goede Vrijdag. Alle kinderen zijn vrij 
2 april   2e Paasdag. Alle kinderen zijn vrij 
4 april    inloopspreekuur CJG van 8.30-9.00uur 
12 april  inloopmoment 
16 april  Start CITO entreetoets groep 6 en 7 
17 april t/m 19 april CITO eindtoets groep 8 
26 april   Koningsspelen; verjaardag van alle juffen en meesters 
26 april   Nieuwsbrief 
27 april  Koningsdag (Kinderen zijn vrij) 
27 t/m 11 mei  Meivakantie 
14 t/m 18 mei  Avondvierdaagse 
18 mei   Sportdag 
 

 
 
Pasen 

Pasen is eigenlijk de belangrijkste feestdag van alle Christelijke feesten. 
We vieren dat Hij is opgestaan uit de dood, nadat Hij gekruisigd en begraven was. Na het 
verdriet komt de blijdschap: “de Heer is waarlijk opgestaan” ook voor jou en jullie allemaal! 
 

Daar juicht en toon, daar klinkt een stem, 

die galmt door gans Jeruzalem; 

een heerlijk morgenlicht breekt aan, 

de Zoon van God is opgestaan.    

Want nu de Heer is opgestaan, 

nu vangt het nieuwe leven aan, 

een leven door zijn dood bereid, 

een leven in zijn heerlijkheid. 

Bijbelverhalen 
In de afgelopen periode hebben de kinderen de verhalen uit de Bijbel gehoord, die gingen over “op weg 

naar het Paasfeest”. De komende weken zal er een aantal gelijkenissen worden verteld.  
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Beleid Veilige School 
 
We hebben u dit jaar in elke nieuwsbrief over ons Beleid Veilige School verteld. 
Inmiddels zijn we aangekomen bij de minst prettige paragraaf. Die handelt over situaties 
waarin het niet goed is gegaan. Toch is het goed ook hier aandacht aan te besteden en 
duidelijkheid over te verschaffen. 
 
Wat gebeurt er wanneer een leerling ongewenst gedrag vertoont? 
In eerste instantie passen de leerkrachten de onderstaande aanpak toe: 

1. De leerkracht spreekt de leerling aan en heeft een gesprek waarin wordt besproken 

hoe het kind de volgende keer op een positieve manier kan handelen. 

2. Bij herhaling krijgt de leerling een 2e waarschuwing. 

3. Er volgt een maatregel. Deze wordt bepaald door de leerkracht, eventueel in overleg 

met de IB-er en/of directeur.  

4. Wanneer het kind herhaaldelijk ongewenst gedrag 

vertoont, worden ouders op school gevraagd voor een 

gesprek. Belangrijk hierin is dat leerkrachten het 

ongewenste gedrag in concreet waarneembaar gedrag 

beschrijft. Tijdens dit gesprek wordt er gezamenlijk gezocht 

naar een aanpak. Deze aanpak zal worden vastgelegd in 

een handelingsplan. Dit plan zal gezamenlijk met ouders en kind worden geëvalueerd. 

 

Maatregelen die genomen kunnen worden bij ongewenst gedrag  

➢ Waarschuwing: Het kind wordt bewust gemaakt van de overtreding.  

➢ Specifieke kanjertrainingsoefeningen 

➢ Time/out: het kind wordt even buiten de groep geplaatst 

➢ Ouder(s)/verzorger(s)  informeren (telefonisch) 

➢ Het gaat een Contract opstellen, (max 3 x binnen een schooljaar) 

ouders bespreken het incident met hun kind en ondertekenen 

het formulier voor gezien, formulier wordt op school ingeleverd 

➢ Oudergesprek na 3 x een contractformulier met (leerling), ouders en leerkracht 

➢ Inschakelen van externe hulp 

➢ Gesprek ouders met directie 

➢ Ophalen van kind door ouders wanneer er sprake is van ongewenst gedrag waarbij de 

veiligheid van medeleerlingen, leerkrachten, het kind zelf of anderen  

in het geding is 

➢ Wanneer er twijfel is of een leerling die zich misdraagt wel in de eigen groep kan 

blijven, wordt de leerling, afhankelijk van het kind/de situatie , in 

een andere groep geplaatst. Negatief gedrag wordt daar 

genegeerd door de leerkracht en de nieuwe groepsgenoten. Op 

die manier wordt de leerling geholpen zich te houden aan 

normale gedragsregels. Begrijpt de leerling dat het zich moet 

houden aan de gedragsregels van de school, dan kan het worden teruggeplaatst naar 

de eigen groep.  
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Maatregelen die genomen worden wanneer de veiligheid van anderen in gevaar is 

➢ Het kind wordt direct uit de situatie gehaald door de leerkracht, IB-er of directeur 

➢ Ouder(s)/verzorger(s) worden telefonisch geïnformeerd 

➢ Het kind wordt opgehaald door de ouder(s)/verzorger(s) 

➢ Bij herhaling wordt externe hulp ingeschakeld 

➢ Wordt het gedrag nogmaals vertoond, dat treedt een procedure in werking waar we in 

de volgende nieuwsbrief op verder gaan. 

 

 

 

 

Afscheid juf Corine 

Woensdag 28 maart heeft juf Corine van der Vijver afscheid genomen op school. Een 

afwisselend programma werd door de groepen aangeboden. Allereerst kreeg zij van alle 

kinderen een bloem. Het werd een kleurrijk lentegebeuren! Van alle kinderen mocht Juf 

Corine een mooi schilderij in ontvangst nemen welke gemaakt was van ijslollystokjes. Daarna 

waren de kinderen zelf aan de beurt. Alle groepen hebben een “presentatie” gegeven, 

voornamelijk liedjes en dansjes. Juf Corine heeft enorm genoten van alles wat de kinderen 

voor haar hebben gedaan. We bedanken juf Corine voor alles wat zij voor de ONS heeft 

betekend en wensen haar een mooie tijd toe op de “Ottto Baron” in Katwijk. 
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Namens de Ouderraad willen wij Corine van der Vijver bedanken voor haar inzet voor de 

Oranje Nassau School. Wij denken aan het nieuwe schoolplein, de nieuwe bibliotheek, het 

kerstplein en de vele andere vernieuwingen, die in deze periode hebben plaats gevonden. Wij 

kijken terug op een fijne samenwerking en wensen haar ook veel heel succes op de Otto 

Baron School. 

Namens de Ouderraad,  

Nelleke Sneijders, voorzitter van de Ouderraad. 

 
 
 
Mededelingen van de Ouderraad 
 
Nieuwe kandidaten voor de Ouderraad 
  
Dit jaar starten de nieuwe Ouderraadskandidaten iets eerder dan andere jaren. 
Melisa Voogd en Sandra Wijnands hebben het OR-team versterkt. 
  
Van kandidaten wordt verwacht dat zij de Christelijke identiteit van de school onderschrijven 
en de verdere opbouw van het Christelijk onderwijs zullen bevorderen. 
Van nieuwe kandidaten dient een schriftelijke akkoordverklaring te worden overlegd. 
  
Namens de Ouderraad, 
Nelleke Sneijders(voorzitter) 
 

 
Projectdag 
Dinsdag 6 maart hebben we met de hele school onze Projectdag gevierd. Het was een 
Afrikaans muzikaal feestje. Alle groepen hebben een hele leuke dag gehad. 
Een impressie:  
 
De kinderen van groep Rood vertelden dit over de projectdag: 
Het trommelen was heel erg leuk. Ze waren heel groot. 
De trommels maakten heel veel geluid. 
Je hoefde geen stokjes te gebruiken alleen je handen. 
We gingen naar de grote gymzaal, daar was ik nog nooit geweest. 
Ik vond het heel leuk dat mama en oma kwamen kijken. 
We gingen dieren nadoen. 
Een giraffe en dan trommelden we: Ik ben de langste. 
Bij de aap trommelden we:  ik eet bananen. 
De olifant stampte gewoon heel hard. 
Papa en opa kwamen kijken en ze vonden mij 
superknap. 
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Groep blauw had het volgende te vertellen: 

Rick: Ik mocht op een andere trommel met wat grote kinderen, ik zat dus bij de muzikanten. 
Joel: Ik vond het gewoon heel leuk om te trommelen en ik vond de plaatjes op mijn trommel 
ook heel mooi. 
Roos: We mochten ook even voor dier spelen, en ik was een aapje. 
Yorick: En ik hoorde bij de olifanten, je maakte van je armen dan een lange slurf. 
Aaron: Het was heel leuk om te mogen trommelen. 
Cailin: Het leukste van het trommelen was goed luisteren wat je moest trommelen.  
Lucien: Ik zit op de Floraband maar daar hebben ze trommels met stokken en dit deed je met 
je handen ,dat was ook leuk. 
Nathan: Het optreden aan het einde was ook leuk, mama zat vlak bij mij! En ze vond het heel 
knap wat ik al kon. 
 

Groep 5 

Aan het eind van de projectdag hadden alle kinderen prachtige 

muziekinstrumenten gemaakt. Een handtrom: als je hem tussen je 

handen liet draaien, zorgden de kraaltjes ervoor dat je trommel 

speelde. Of een tamboerijn. De flessendoppen rammelden prachtig! 

Sommige kinderen maakten een Afrikaans masker, die niet voor je 

gezicht, maar juist achterop je hoofd moest. 

Tijdens de drumworkshop deden we allemaal heel erg ons best. En 

het klonk prachtig! 

 

Groep 6 

Dinsdag 6 maart, wat een geweldige dag! We hebben van alles over de Afrikaanse cultuur en 

muziek geleerd. In de ochtend hebben de kinderen van groep 6 informatie opgezocht over 

Afrika en dat verwerkt in een boekje. De kinderen hebben Afrikaanse maskers gemaakt en aan 

het einde van de ochtend kregen groep 5 en 6 tegelijk een workshop djembé spelen. Een 

vrolijke les waarbij ieder kind actief was. 's Middags waren alle ouders welkom om te kijken 

naar de prachtige voorstelling die we met de hele school hadden voorbereid.   

 

Groep 8 

Op dinsdag 6 maart, waren we maar heel even in de klas. 
We moesten naar de gymzaal om daar te helpen uitladen voor onze muzikale Drum4fun dag. 
We namen allemaal 2 krukjes of stoelen mee en gingen op pad. 
De bus zat vol met muziekinstrumenten: djembés. 
De gymzaal werd ingericht, iedereen had een taak.  
Toen was het tijd voor de workshop. 
Iedereen kreeg een eigen djembé en we ging aan de slag. 
Het klonk al snel mooi. Wel 6 kinderen uit onze klas, werden gekozen voor de muziekgroep. 
Daarna werden er ook nog 5 kinderen, samen met kinderen uit groep 7 tot dansgroep 
gebombardeerd. 
De juf hield in de klas nog maar 9 kinderen over, want we hadden jammer genoeg ook nog 
een zieke. 
In de klas leerden we hoe een djembé gemaakt werd. 



 Jaargang 21, nummer 8                                                                                                                   pagina 6 
 
 

Hierna gingen we posters maken, waarbij we knipten uit folders en tijdschriften. 
Na de lunchpauze gingen we nog even aan het werk, maar om 2 uur moesten we opruimen en 
richting de gymzaal. 
Daar presenteerde elke groep een stukje van een show. 
Het klonk geweldig!! 
 

Kunstmenu 

Met groep 3 en 4 zijn we maandag 12 maart naar de voorstelling: 
De Dromeneter geweest. We hebben in groep 4 een nagesprek 
gehouden, in de vorm van: ik ga op reis en ik neem mee: 
Ik ging naar de Dromeneter en ik zag... Een broer met veel fantasie, 

die heel bang was. Hij had veel nachtmerries en veel nare dromen. 

Hij had een zus Moena en zij ging hem helpen (en had hem eerst 

geplaagd). Ze ging op reis om iemand te zoeken die hem (Feder) kon 

helpen om geen nachtmerries te krijgen. Ze vond uiteindelijk, na 

lang zoeken, de 'dromeneter, nachtmerrievreter'. Hij had honger, trek in dromen en 

nachtmerries. Hij komt bij je in de nacht door een liedje te zingen en een lampje mee te 

nemen en neemt dan al je nachtmerries mee.  

 

Museumbezoek van groep 8. 

Naar het Smalspoormuseum met de hele klas! Leuk, we hadden er zin in. 
We werden ontvangen in het museum door een meneer die daar vrijwilliger was. 
Hij vertelde ons iets over het ontstaan van het museum. We wisten al wat smalspoor was, dat 
hadden we op school gehoord van de juf. 
Aan het einde van zijn verhaal, keken we naar een filmpje. Ook vertelde deze meneer dat we 
aan het einde van ons bezoek een ritje met de stoomlocomotief mochten maken. 
Twee mannen waren al om half 7 die dag begonnen met het klaarstomen van de locomotief. 
Dat duurt wel 3 uur. 
In twee groepen gingen we in het museum rond. 
We zagen daar een nagebouwde steenfabriek, 
diverse locomotieven en allerlei wagons waarmee 
spullen werden vervoerd. 
Deze wagons herkenden we van de presentie op 
school. We wisten ook wat daarmee werd 
vervoerd. 
Na de rondleiding in het museum gingen we naar 
buiten. De wagons stonden al klaar, maar de 
stoomlocomotief moest nog worden 
aangekoppeld.  
Er waren twee wagons en de kinderen en ouders verdeelden zich over deze twee wagons. De 
kinderen vonden het leuk om op het balkon te staan. 
Onderweg floot de locomotief af en toe, dan was er een oversteekplaats voor wandelaars. 
Halverwege de rit werd de locomotief losgekoppeld om vervolgens weer aan de andere kant 
te worden aangekoppeld. De rit met de stoomlocomotief vonden de kinderen het allerleukst.  
 

  



 Jaargang 21, nummer 8                                                                                                                   pagina 7 
 
 

Nationale Pannenkoekdag  
‘Grootvaders fiets was een deftige fiets, zonder stuur, zonder rem, zonder bel. En hij kraste en 
piepte en 't was geen gehoor, maar mijn grootvader fietste maar door....’ 
Zomaar een stukje uit een van de oudhollandse liedjes die op vrijdag 16 maart door de 
Vlietstede klonk. Vol enthousiasme zongen bewoners van het zorgcentrum mee met de 
kinderen uit groep 5 van de ONS. Samen met juf Corine brachten zij een bezoek aan de 
Vlietstede in verband met Nationale Pannenkoekdag. Er werden overheerlijke pannenkoeken 
gebakken door een aantal moeders. Jong en oud smulden hiervan. Naast samen zingen en 
eten werden er ook spelletjes gespeeld zoals sjoelen, dammen, Mens Erger Je Niet en Pim-
Pam-Pet. Toen zat het er weer op. ‘Mogen we volgend jaar weer?’ vroeg een van de 
leerlingen. Het bezoek was een groot succes. Een mooie verbinding tussen jong en oud! 

 
Avond-4-daagse 

Dit “wandelfeest” start dit jaar op maandag 14 mei, direct na de 

meivakantie. Dit betekent dat er al vroeg moet worden 

ingeschreven. Dus….de aanmeldingsformulieren worden rond 20 

april al uitgedeeld.  

 
 
 

 

 

Nieuwe gezichten 

Hallo, ik ben de nieuwe gymmeester. Mijn naam is Thijs Hazenberg en ik 
woon in Vlaardingen. Ik ben 24 jaar oud en ben nu bezig met de stage van 
mijn laatste jaar van mijn opleiding (de HALO). Ik hoop op deze school een 
leuke en leerzame tijd tegemoet te gaan. 
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Beste ouders en kinderen,   

Graag stel ik mij aan u/jullie voor. Mijn naam is Monique Kroon en ik woon in Rijnsburg samen 

met mijn man en twee zoons, Jesper en Milan, van 7 en 9 jaar. In mijn vrije tijd vind ik het leuk 

om te wandelen, te lezen en creatief bezig te zijn.  

Op maandag 12 maart ben ik gestart in groep 6. Ik zal hier de maandagen werken tot aan de 

zomervakantie, in combinatie met juf Corinda. Daarnaast sta ik op 

donderdag en vrijdag voor de klas op een basisschool in Leiderdorp. Ik 

ben al 14 jaar werkzaam in Leiderdorp, maar vind het nu een leuke 

afwisseling om ook in Rijnsburg ervaring op te doen.  

Ik kijk uit naar een fijne tijd op de Oranje Nassauschool met de kinderen, 

collega’s en ouders. 

Groetjes, Monique Kroon 

 

Bericht van de Zendingscommissie 

 

Voorjaarsproject Zendingscommissie 
Dit voorjaar gaan we een leuke actie organiseren voor stichting Oekroe. Deze Rijnsburgse 
stichting organiseert al jaren vakantiekampen voor kinderen in de Oekraïne. De staf bestaat 
uit Rijnsburgers, maar er is ook leiding uit de Oekraïne zelf. Deze vakantiekampen zijn voor 
kinderen tussen 9 en 15 jaar, die anders nooit eens op vakantie zouden kunnen. Deze 
kinderen hebben vaak te maken met onveilige gezinssituaties. Soms worden die veroorzaakt 
door de grote armoede, soms door de gevolgen van die armoede. Je 
kunt daarbij denken aan ouders die gewelddadig worden vanwege de 
financiële problemen, of die aan de drank raken. Met elkaar willen 
we het mogelijk maken dat deze kinderen een fantastische 
vakantieweek kunnen beleven, waarbij ze ook in aanraking komen 
met de Here Jezus. Hoe we dat gaan doen? Daar hoort u later meer 
over. Maar leuk wordt het zeker! Valerii ging vorig jaar mee met het 
kamp. Hij vertelt wat het voor hem betekent: "Ik haat de zomer, 
omdat ons weeshuis tijdens die periode van het jaar gesloten is. 
Sommige kinderen hebben familieleden waar ze tijdens de zomer 
kunnen verblijven. Ik heb m’n moeder, maar ik wil niet bij haar zijn 
omdat ze veel drinkt terwijl er meestal geen eten in huis is... Deze 
zomer in het kamp zal ik m’n hele leven onthouden. Het kamp was 
als de hemel voor mij!" 
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HET PRATEN VAN UW KIND 

 

 

In dit artikel geven wij u informatie over de taal- en spraakontwikkeling van kinderen op de 
basisschool. Leren praten lijkt op leren lopen; het ene kind leert het sneller dan het andere en 
het gaat met vallen en opstaan. Voor sommige kinderen bij wie het praten langzaam op gang 
komt, is wat extra aandacht nodig voor de spraak- en taalontwikkeling. 
 

Taal- en spraakontwikkeling. 

 

Met taalontwikkeling bedoelen we het leren begrijpen en gebruiken van woorden en zinnen. 
Onder spraakontwikkeling verstaan we het leren maken van spraakklanken. 
 

Doordat ouders met hun kinderen spreken, leert een kind langzamerhand en spelenderwijs 

woorden zeggen en onze taal gebruiken. Een kind dat kan praten, kan vertellen wat hij wil: 

spelen, steppen, een snoepje. Hij kan zeggen dat hij bang is voor de hond, dat zijn buik pijn 

doet. Hij kan vragen wat hij wil weten en er kan hem van alles worden uitgelegd. Maar taal 

komt niet vanzelf, taal moet worden geleerd. Dit gebeurt vooral in de eerste vier, vijf 

levensjaren. 

 

Hoe spreekt een kleuter? 

 

Als vierjarige kinderen naar de basisschool gaan, hebben zij meestal de basisregels van hun 

taal onder de knie. Ze gebruiken woorden en begrippen die te maken hebben met het 

wereldje van alledag. Eenmaal op school zal hun woordenschat zich snel uitbreiden. Zij komen 

in contact met andere kinderen, volwassenen, allerlei nieuwe onderwerpen en activiteiten; 

hun leefwereld wordt groter. Het kind kan steeds beter over dingen vertellen die gebeurd zijn. 

Hierbij worden soms nog ‘foutjes’ gemaakt, bijvoorbeeld: “Mam, ik heb lekker gezwemd”. Dit 

is een normaal verschijnsel van de kindertaal in die leeftijdsperiode. De zinnen van een 

vierjarige zijn kort (4 á 5 woorden). Het uitspreken van de klank ‘r’ is nog moeilijk. Ook het 

uitspreken van sommige opeenvolgingen van klanken zoals bijvoorbeeld: 
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Ik heb versikkeluke dost 
 

‘weps’ of ‘wesup’ in plaats van ‘wesp’. 

 

De woordenschat van uw kind groeit, maar soms schiet zijn kennis nog te kort of gaat het 

gewoon spelen met woorden. Kinderen kunnen dan heel creatief zijn in het bedenken van 

nieuwe woorden. Bijvoorbeeld: ‘Spiegelpapier’ in plaats van ‘zilverpapier’. 

 

Een ander kenmerk van het spreken op deze leeftijd is dat kinderen over hun woorden 

kunnen gaan vallen, ook wel haperen genoemd. Dit is een normale fase in de ontwikkeling van 

de spraak en taal. Kinderen beleven veel, ze willen erg veel vertellen, maar kunnen nog 

moeite hebben dit allemaal te verwoorden. Door het haperen wint een kind tijd om na te 

denken en de juiste woorden te vinden. U kunt uw kind het beste helpen door vragen te 

stellen, maar onderbreek hem niet tijdens het haperen;  

Bijvoorbeeld:  “en toen, en toen, en toen g.g.gingen ze b.b.bouwen”. U kunt dan reageren 

met: “Wat gingen ze bouwen?”. Hierdoor krijgt een kind tijd/rust om te antwoorden: “Een 

hele hoge toren!”.  

Een vijfjarig kind beheerst in grote lijnen zijn moedertaal. De zinnen worden langer en zijn nu 

volledig. Het kind kan bijna alle klanken goed uitspreken. De ‘r’en de ‘sch’ zijn soms nog 

moeilijk. 

 

Rond het zesde jaar verschilt de spraak en taal van een kind niet zoveel meer van de taal van 

een volwassene, alleen kent u meer woorden. Deze omschakeling van kindertaal naar bijna 

‘volwassen’taal vindt plaats tussen 5 en 6 jaar. Het kind gaat nu ook ‘spelen’ met taal door zelf 

rijmpjes, grapjes en versjes te maken.  

 

 

Tips 
 

 Spreeksituaties. 
Praat over wat uw kind doet, praat over wat u zelf doet, praat over wat u samen ziet. 

(bijvoorbeeld bij het aankleden, boodschappen doen……) 

 

 Voorlezen en zingen. 
Probeer elke dag een rustig moment uit te zoeken waarin u samen een boekje bekijkt 

of  een liedje zingt. 
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 Samen spelletjes doen. 
Gezelschapsspelletjes zoals lotto, kleurendomino of memory helpen bij het 

spelenderwijs leren van nieuwe begrippen; 

- U kunt het voorwerp omschrijven of de naam noemen. 
- U kunt vragen stellen over de plaatjes, of over iets wat je binnen of buiten ziet. 

 

Wat kun je ermee doen? 

Wie gebruikt het vaak? 

Zie je het in de badkamer? 

             

- Raadselspelletjes zoals: Het hangt aan de muur en het tikt….? 
- Omschrijven van een plaatje, zodat een ander moet raden welk plaatje je 

bedoelt. 
 

  Televisie kijken. 
 Programma’s als Sesamstraat bevorderen de taalontwikkeling en vergroten de kennis.      

 Praat samen over wat het kind heeft gezien. 

 

 Geef het goede voorbeeld.  
       Verbeter uw kind niet maar geef het goede voorbeeld. Bijvoorbeeld: “Mam, ik heb      

       vandaag onder water gezwemd”. “Wat knap, hoe ver heb je onder water  

       gezwommen?”. Vraag uw kind niet om het na te zeggen. 

 

 Spreek in een rustig tempo zodat uw kind geen moeite hoeft te doen u te verstaan. 
 

 Maak zelf uw zinnen langer dan de zinnen die uw kind zegt. Bijvoorbeeld: Kind: “Hij 
valt”. Vader: “Ja, hij valt op de grond”. 

 

 Let erop wat uw kind zegt, niet hoe hij het zegt. Herhaal de woorden op de goede 
manier zonder uw kind terecht te wijzen. 

 

 

Logopedische dienst 

Gemeente Katwijk 
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