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Nieuwsbrief mei 2018   

 

 

 
 
 
 
 
 
28 mei   Inloopmoment 
29 mei   Ouderbijeenkomst over het continurooster 
30 mei – 1 juni Kamp groep 8 
6 juni   Inloopspreekuur CJG 8.30-9.00uur 
12 juni   Schoolreisje groep 1 t/m 7 
13 juni   Paardenmarkt (de kinderen zijn vrij) 
27 juni   Adviesgesprekken groep 7 
28 juni   Adviesgesprekken groep 7 
29 juni   Nieuwsbrief 
2 juli   Rapportavond groep 1-6 
4 juli   Rapportavond groep 1-6 
 
 
Geboorte 

In het gezin van juf Marlies is een zoon geboren: Levi! Moeder en kind maken het goed. Van 

harte gefeliciteerd namens ONS allen! 

 

Aan de binnenkant van het geboortekaartje 

vermelden de trotse ouders: 

 

Ieder pasgeboren kind 

is behalve een mysterie 

bewijs van het wonder 

dat het leven steeds opnieuw begint 

 

 

Komen en gaan 

We gaan de komende weken druk bezig met de groepsverdeling. Maar eerst moeten er nog 

enkele vacatures worden vervuld. De medezeggenschapsraad is hier nauw bij betrokken! 

Juf Marianne van de Bosch (groep 5) heeft binnen onze Rijnsburgse schoolvereniging een 

andere uitdaging gezocht en gevonden. Zij zal ons dus aan het eind van dit schooljaar gaan 

verlaten. 

Vanaf deze plaats willen wij haar alvast bedanken voor haar betrokkenheid en inzet op onze 

school. Wij wensen haar veel werkplezier in haar nieuwe functie. 
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Juf Monique Kroon (groep 6, tijdelijk één dag in de week) zal komend schooljaar definitief de 

overstap maken naar de Oranje Nassauschool. We zijn daar ontzettend blij mee! 

Komend schooljaar zal juf Marlies na haar bevallingsverlof parttime op school terugkeren. 

Juf Corinda gaat na de zomervakantie met zwangerschapsverlof en hoopt na de kerstvakantie 

voor twee dagen in de week terug te keren. 

Juf Corine Heemskerk gaat met zwangerschapsverlof en neemt voorafgaand en aansluitend 

ouderschapsverlof op, zodat zij het hele schooljaar niet op school is, om zo de tijd en energie 

aan haar gezin te kunnen geven. 

Als alles voorspoedig verloopt hopen wij in de volgende nieuwsbrief de groepsverdeling 

bekend te kunnen maken. 

 

Continurooster op de Oranje Nassauschool? 

Er is de laatste tijd veel te doen in Rijnsburg als het gaat om het continurooster. De andere 

scholen van de PCBO hebben dit schooljaar al een enquête gehouden of zijn er nog mee bezig. 

De MR van de Oranje Nassauschool wil graag een ouderbijeenkomst over het continurooster 

houden op dinsdag 29 mei om 19.30. Tijdens deze bijeenkomst zal de MR het plan voor een 

eventueel continurooster presenteren. Wat houdt een continurooster in? Wat zijn mogelijke 

voordelen en nadelen ervan voor uw kind? Ook de regels die zijn vastgesteld rondom de 

enquête worden gepresenteerd.  

In een eerdere nieuwsbrief heeft de MR het al gehad over het continurooster. Toen is 

aangegeven dat bij een JA voor een continurooster, dit pas zal ingaan in schooljaar 2019-2020. 

De enquête zal om die reden alleen worden uitgedeeld aan de leerlingen van groep 0 tot en 

met 6.  

We willen graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen deze avond. In de gang, 
tegenover de kamer van de directeur, hangen de intekenlijsten. Tijdens het inloopmoment 
van maandag, kunt u ook nog uw naam op een van de lijsten schrijven. 
 

 
 
 

 

Bijbelverhalen 

De Bijbelverhalen van de komende periode hebben geen 
specifiek thema. De verhalen gaan over Bijbelse personen 
zoals: Daniël, Ruth, Petrus en Cornelius.  
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Van de bidgroep 
 
Bidden voor de ONS 

  
We zijn als bidgroep voor de ONS al een paar keer bij elkaar geweest. 
We mochten ook nieuwe ouders ontmoeten. 
Wat goed is het om te bidden voor alles wat op de ONS speelt. 
Elke keer bidden we ook speciaal voor een groep. 
Iedereen is van harte welkom! Ook stil meebidden is fijn. 
De allerkleinste die nog thuis zijn mogen gewoon mee. 
  
Jezus is je vriend, die je kent en toch van je houdt! 
  
We bidden op  vrijdag 15 juni om 08.30 uur in de lerarenkamer. 
  
Tot dan, groetjes van de bidgroep. 
 
 
De Veilige School 

De Oranje Nassauschool wil een veilige school zijn. Daarom hebben we met elkaar spelregels 

vastgesteld: preventief en indien nodig curatief. Dit is vastgelegd in ons beleid De Veilige 

School waar wij u dit jaar in de nieuwsbrieven over hebben verteld. 

Deze laatste paragraaf is in de praktijk gelukkig zeer zelden nodig. Maar het is goed om in 

voorkomende gevallen hier toch beleid op te hebben. 

 

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 onderstaande procedure in werking 

 

Grens stellend: procedure “laatste kans” 

Wanneer een leerling, ondanks de geboden hulp en oplossingen, grensoverschrijdend gedrag 

blijft vertonen gaan we als school over tot de volgende procedure: 

1. Gesprek met leerling, ouders, leerkracht en directie met als doel het 
grensoverschrijdende gedrag te stoppen en duidelijke afspraken te maken over de 
toekomst van de leerling op de Oranje-Nassauschool. Er zal gesproken worden over 
wat er gedaan is om het grensoverschrijdend gedrag te laten stoppen en welke kans 
de leerling nog krijgt (zie stap 2 van deze procedure). Tijdens dit gesprek legt de 
directeur uit wat de regels zijn m.b.t. schorsen en verwijderen. 
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2. Het grensoverschrijdend gedrag moet stoppen! Bij een incident volgend op het 
gesprek van stap 1 waarbij sprake is van grensoverschrijdend gedrag, vult de leerling 
een “laatste kans” formulier in. De leerling moet de schriftelijk reflecteren op zijn/haar 
gedrag en de gevolgen, aangevuld met de reden voor dit herhaalde ongewenste 
grensoverschrijdend gedrag. In samenspraak tussen leerkracht, intern begeleider en 
directie wordt bepaald wanneer en waar dat formulier moet worden ingevuld. Het 
formulier wordt thuis ondertekend door ouders en op school ingeleverd. 

3. Na dit formulier “laatste kans” is de grens van de school bereikt: de leerling heeft “de 
laatste kans” gekregen (stap 2) Wanneer er nog een keer sprake is van 
grensoverschrijdend gedrag, wordt door de directeur overgegaan tot schorsing en/of 
verwijdering op grond van gedrag (artikel 9 en 10 uit het leerlingenstatuut PCBO 
Rijnsburg) 

Nogmaals: we gaan er als school van uit dat de 

procedure “laatste kans” niet nodig zal zijn op de oranje-

Nassauschool! Vertrouwen, veiligheid, 

verantwoordelijkheid  en wederzijds respect staan bij ons 

voorop. We willen leerlingen een schoolomgeving bieden 

waar ze tot hun recht komen en kunnen leren. Dat 

verwacht u als ouder toch ook? Juist daarom willen we 

als school duidelijk zijn in ons beleid.  

 

 

Formulier Laatste kans 
Het is al vaker misgegaan. Dit moet echt de laatste keer zijn. Dit is je laatste kans!  

 

Naam:          Groep: 

      

Je hebt dit formulier gekregen omdat (omschrijving van het gedrag door de leerkracht/IB-

er/directeur) …………………………………………………………………………….. 

Wanneer gebeurde het? 0 maandag 0 dinsdag 0 woensdag 0 donderdag 0 vrijdag? 

Waarom moet je dit blad invullen? ………………………………………… 

Wat is er volgens jou gebeurd? …………………………………………….. 

Het is al vaker mis gegaan. Dit was jouw laatste kans. Wat ga jij doen om ervoor te zorgen 

dat het niet meer gebeurt? ……………………………… 

Datum:…………………………………  Jouw handtekening: …………………………… 

 

Schoolreisjes 
 
Dinsdag 12 juni gaan we op schoolreis.  
Verdere informatie ontvangt u in de eerste week van juni. 
Voor de vertrek- en aankomsttijden zie onderstaand schema!  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLzIbvponNAhUCWBQKHTclAigQjRwIBw&url=http://rkpctoekomst.bms-onderwijs.nl/nieuws/2664/schoolreisje.html&bvm=bv.123325700,d.ZGg&psig=AFQjCNFgCkiZyAsmDcUyuxZm3VcIAPfeHA&ust=1464955554164393
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLzIbvponNAhUCWBQKHTclAigQjRwIBw&url=http://rkpctoekomst.bms-onderwijs.nl/nieuws/2664/schoolreisje.html&bvm=bv.123325700,d.ZGg&psig=AFQjCNFgCkiZyAsmDcUyuxZm3VcIAPfeHA&ust=1464955554164393
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLzIbvponNAhUCWBQKHTclAigQjRwIBw&url=http://rkpctoekomst.bms-onderwijs.nl/nieuws/2664/schoolreisje.html&bvm=bv.123325700,d.ZGg&psig=AFQjCNFgCkiZyAsmDcUyuxZm3VcIAPfeHA&ust=1464955554164393
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLzIbvponNAhUCWBQKHTclAigQjRwIBw&url=http://rkpctoekomst.bms-onderwijs.nl/nieuws/2664/schoolreisje.html&bvm=bv.123325700,d.ZGg&psig=AFQjCNFgCkiZyAsmDcUyuxZm3VcIAPfeHA&ust=1464955554164393
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLzIbvponNAhUCWBQKHTclAigQjRwIBw&url=http://rkpctoekomst.bms-onderwijs.nl/nieuws/2664/schoolreisje.html&bvm=bv.123325700,d.ZGg&psig=AFQjCNFgCkiZyAsmDcUyuxZm3VcIAPfeHA&ust=1464955554164393


 Jaargang 21, nummer 10                                                                                                                   pagina 5 
 
 

 

 
Avond-4-daagse 

Op maandag 14 mei begonnen we met een grote groep ouders en kinderen van de Oranje-
Nassauschool aan de Avondvierdaagse. Met onze oranje shirts waren we een duidelijk 
herkenbare groep in de lange groep mensen die door de straten van Katwijk, Rijnsburg en 
Valkenburg liepen. Het was erg gezellig. Er moest iedere avond ongeveer 5 km gelopen 
worden. Onderweg stond de Ouderraad ons op te wachten met iets lekkers. Wij danken de 
ouders van de OR voor de goede zorgen! Op vrijdag 18 mei kregen de sportieve lopers een 
medaille. Gefeliciteerd met deze prestatie! 

Sportdag 

Vrijdag 18 mei waren de groepen 5 en 6 op het veld van korfbalvereniging Madjoe te vinden 

voor de sportdag. Vorig jaar waren de velden te nat en ging de sportdag niet door. Het was 

daarom voor groep 5 en 6 allebei de eerste sportdag. Ze hebben er met elkaar een hele leuke 

dag van gemaakt. Er werd fanatiek en sportief gestreden tegen de groepen 5 en 6 van andere 

scholen uit Rijnsburg en Valkenburg. Het was heerlijk 

sportweer! Voor de toeschouwers was het soms wat 

frisjes. 

Op het veld van Rijnsburgse Boys en de IJsclub 

streden de groepen 7 en 8 tegen elkaar. Ook daar 

sportten onze ‘oranje kinderen’ tegen de andere 

scholen. Het was een mooie dag, waarop we vooral 

lachende gezichten zagen. 

groep locatie Vertrektijd Verwachte 
aankomsttijd 

1 + 2 Panbos 9.45 uur 15.00 uur 

3 + 4 Plaswijckpark 9.15 uur  17.00 uur 

5 + 6 Drievliet 9.15 uur 16.30 uur 

7 De Efteling 8.15 uur 20.00 uur 
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Rabobank Bankbattle 2018 

Woensdag 16 mei deed groep 8 mee aan de Bankbattle 2018, de Rabobank kennisquiz voor 

groep 7/8. De Bankbattle is een spannend spel waarbij iedereen vragen moest beantwoorden 

over een bepaalde categorie. Bijvoorbeeld: aardrijkskunde, taal, muziek of computer & 

Internet. In totaal waren er tien categorieën. Met behulp van internet, rekenmachine of atlas 

mochten de leerlingen antwoord zoeken op de vragen. Bij elke vraag werden steeds drie 

mogelijke antwoorden geboden die werden voorafgegaan door een letter. Al die letters 

samen vormden een zin waarmee we de kluis konden kraken. Samenwerken was dus 

essentieel! Uiteindelijk is het ons gelukt om de eindopdracht in 832 seconden op te lossen. 

Deze week hebben we de uitslag gekregen en hebben helaas niet gewonnen, maar zijn ook 

niet als laatste geëindigd. Al met al was het een leerzaam en leuk spel! 

 

Het grote handi spel 

Stichting Platform GehandicaptenBeleid kwam woensdag 23 mei op bezoek in groep 8. Eerst 
vertelde mevrouw Marijke, hoe het is als je niet goed ziet. We kregen allemaal een bril op, 
waar maar een klein openingetje was, waardoor je 
kon kijken. De wereld werd gelijk een stukje kleiner. 
We zagen foto’s gemaakt in Katwijk, waar het niet 
veilig oversteken was, we hoorden hoe de 
gemeente Katwijk bij het aanleggen van een nieuw 
plein of straat, ook met dit platform in gesprek 
gaat, om zo de nieuwe situatie ook veilig te maken 
voor gehandicapten.  
Na de pauze speelden we het grote handi spel. Het 
was een levend ganzenbord waarbij we allerlei 
vragen moesten beantwoorden, maar ook opdrachten moesten doen. Een snijkoekje snijden 
zonder dat je wat ziet, geblinddoekt lopen met een geleide stok, met een rietje in je mond de 
trap een paar keer op en af lopen, in een rolstoel rijden. Het maakte de kinderen heel bewust 
van alle dingen die zo normaal voor ons zijn, maar niet voor iemand met een handicap.  
Het was een leerzame ochtend, die ons leerde hoe kwetsbaar we eigenlijk zijn.  
 

Groep 8 op kamp 

De kinderen kijken er al maanden naar uit…. Maar woensdag is het eindelijk zo ver, we gaan 

op kamp. We vertrekken rond 10.15 uur richting Hierden. Daar logeren we 2 nachten in 

tenten. Het belooft een leuk kamp te worden vol met veel verschillende spellen. De bonte 

avond wordt door de kinderen zelf gevuld met allerlei optredens. Vrijdag vroeg in de avond 

komen we ongetwijfeld moe, maar vast en zeker voldaan terug in Rijnsburg. We hebben er zin 

in!! 
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Buitenspeeldag 2018 

Stilzitten is er niet bij tijdens Buitenspeeldag op 6 juni 
 
Trommel al je vrienden op om buiten te spelen! Op woensdagmiddag 6 juni is buitenspelen 
allesbehalve saai of onveilig. Met leuke spellen, springkussens en een ballonnenclown zullen 
de kinderen zich prima vermaken. Verder zullen de kinderen magische momenten beleven 
tijdens het bezoek van twee disneyfiguren van Lollypop Entertainment. De Karel 
Doormanstraat wordt van 14.00 tot 17.00 uur afgesloten voor al het verkeer en omgetoverd 
tot één grote speelplek. Buitenspelen is super belangrijk, maar wordt steeds minder 
vanzelfsprekend. 

In een versierde straat met leuke muziek kunnen 
kinderen zich amuseren met verschillende spellen. En 
natuurlijk zullen de springkussens ook voor veel 
plezier zorgen. Bovendien is er een unieke 
mogelijkheid om een aantal disneyfiguren te 
ontmoeten voor een knuffel, een handtekening en 
een foto. Ook kunnen de kinderen zich laten 
schminken, zodat ze er extra feestelijk uitzien. 
Bovendien zal de vrolijke ballonnenclown de 
kinderen vermaken met kleurige ballonnen. 

Bij aankomst krijgt elk kind een stempelkaart. Met deze kaart kan er een spellenparcours 
worden afgelegd, waaronder spijkerbroekhangen, stokvangen en blokvissen. Als de kaart vol 
is krijgen de kinderen iets lekkers.  

Ouders, verzorgers, oma’s en opa’s zijn ook van harte welkom. Op het terras kunnen ze onder 
het genot van een kopje koffie, ontspannen genieten van de kinderen die zich in de straat 
prima vermaken. De vrijwillige koffiebijdrage is dit jaar bestemd voor Buurtvereniging 
Bestevaer. Er worden veel activiteiten georganiseerd, zoals de jaarlijkse Buitenspeeldag. De 
buurtvereniging wil de sociale binding in de wijk vergroten.  

Voor de 12e keer organiseert Buurtvereniging Bestevaer, samen met een aantal vrijwilligers 
deze leuke dag. Kinderen uit groep 7 en 8 van de Oranje Nassauschool zullen de activiteiten 
begeleiden.  De Buitenspeeldag wordt mede mogelijk gemaakt door Lollypop Entertainment, 
Oranje Vereniging Rijnsburg, gemeente Katwijk, Hoogvliet en Rabobank Katwijk.  


