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Nieuwsbrief november 2017   

 

 

 
 
 
28 november  sportinstuif groep 3 en 4  
5 december  Sintviering, onderbouw ’s middags vrij, bovenbouw continurooster 
6 december  inloopspreekuur CJG 
11 december  infoavond VO 
12 december  mogelijke stakingsdag 
14 december  inloopmoment 
21 december  kerstviering, onderbouw ’s middags vrij, bovenbouw continurooster 
22 december  alle leerlingen ’s middags vrij 
 
25 dec t/m 5 jan kerstvakantie 
8 januari   studiedag 

 
 

 

Peuterspeelzaal Dreumes bij ONS 
Na de kerstvakantie komt de peuterspeelzaal in het gebouw 

van de Oranje Nassauschool. Op deze manier wordt het voor 

kinderen (en ouders) makkelijker om door te stromen naar 

de basisschool. 

De komende maand worden er enkele aanpassingen gedaan 

binnen het gebouw en op het plein van de onderbouw om 

deze nieuwe situatie mogelijk te maken.  

 

Groep 4 zal worden gehuisvest in het lokaal boven waar nu de Speelbrug zit. Dit lokaal onder-

gaat een metamorfose: er wordt een wand verplaatst zodat het lokaal 56 m2 groot wordt. Te-

vens wordt het lokaal geschilderd en komen er nieuwe kasten en een nieuw digibord. Groep 4 

heeft boven eigen toiletten. De kapstok komt beneden naast de ruimte van de conciërge. 

 

De Speelbrug en de Peuterspeelzaal komen in het lokaal van groep 4. Ook hier worden enkele 

aanpassingen gedaan die nodig zijn voor deze leeftijdsgroep. Logistiek gaat het allemaal nog 

een hele uitdaging worden om op tijd klaar te zijn met de aanpassingen en de verhuizing. 

Enige overlast zal wellicht onontkoombaar zijn. Maar dan zijn wij als school weer beter toege-

rust voor de toekomst! 
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Beleid veilige school 
In deze en komende nieuwsbrieven vertellen wij u graag 

over ons Beleid Veilige School. Niet alleen omdat een 

veiligheidsplan verplicht is, maar ook en vooral omdat de 

school een veilige plek moet zijn voor kinderen, leer-

krachten, ouders en iedereen die op onze school een 

taak heeft.  Het omgaan met de christelijke waarden en 

normen is hierbij de basis. Respect en vertrouwen zijn 

hierbij sleutelwoorden.  

 

Welke pedagogische visie gaat hierachter schuil? In ons schoolplan staat die als volgt beschre-

ven: 

“De sfeer in de school is veilig en vertrouwd. Kinderen gaan met plezier naar school. Elk kind 

komt tot zijn recht. We zijn alert op discriminatie en pesten en werken vooral aan het voorko-

men daarvan. Gebeurt dat toch een keer, dan grijpen we direct in. Wij wijzen de kinderen op 

de geldende regels en afspraken. Straffen is soms onontkoombaar, maar we steken vooral 

energie in het belonen van goed gedrag”. 

 

Mooie woorden. En die worden concreet vertaald.  

 

Dit zijn de uitgangspunten: 

 Samen zijn we verantwoordelijk voor de gehele school en alle leerlingen. 
 We spreken elkaar positief corrigerend aan als daar een reden voor is 
 Complimenten doen veel met een mens, van klein tot groot. 
 Ga met de ander om, zoals je wilt dat er met jou wordt omgegaan 
 Let op je woorden 
 Wees zuinig op (spullen van) jezelf, een ander en de school 

 
Dit zijn de afspraken (vanuit de Kanjertraining): 

 We helpen elkaar 
 We zijn te vertrouwen 
 We doen mee/niemand doet zielig 
 We werken samen/ niemand speelt de baas 
 We hebben plezier/niemand lacht uit 

 

In de volgende nieuwsbrief meer over het beleid Veilige School. Dan is er vooral aandacht 

voor de resultaten uit de ouderenquête. We krijgen dan een beeld hoe u de sociale veiligheid 

op school ervaart. Samen met de MR zullen wij eventuele verbeterpunten gaan aanpakken. 

Staking? 
Reeds in een vroeg stadium willen wij u informeren over de mogelijkheid dat er op 12 decem-
ber gestaakt gaat worden in het onderwijs. De scholen van PCBO zullen hier indien aan de 
orde ook aan meedoen. In een brief van PO in actie (aan het slot van deze nieuwsbrief) kunt u 
achtergrondinformatie lezen over reden van staking. 
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Nieuws vanuit de MR 
De MR heeft besloten om een onderzoek te gaan doen naar een continurooster voor de ONS. 
De reden voor dit onderzoek is dat er klein aantal signalen komen vanuit de ouders met de 
wens voor een continurooster.  
 
Wat houdt dit onderzoek concreet in: 

 Wij zullen verschillende continuroostermodellen bekijken en daarbij bezoeken bren-
gen aan verschillende basisscholen. Hierbij zullen wij kijken naar schooltijden, lunch-
pauzes en de arbeidstijdenwet van docenten. 

 Er zal dit schooljaar een enquête worden gehouden onder de ouders. Er zullen duide-
lijk afspraken worden gemaakt over het aantal vragen en wat te doen met de uitslag. 
Indien de uitslag is dat wij op de ONS gaan werken met een continurooster dan zal dit 
pas ingaan in het schooljaar van 2019/2020. 

Doormiddel van de nieuwsbrief zullen wij u op de hoogte houden van eventuele ontwikkelin-
gen rondom een continurooster of ander nieuws vanuit de MR. 
Indien u nog vragen heeft of andere punten onder de aandacht wilt brengen bij de MR kunt u 
mailen met Mw. A. de Mooij – van Kralingen (voorzitter MR) avkralingen@hotmail.com 
 

Bijbelse geschiedenis 
Vorige week hebben we de verhalen over Jozef (en zijn broers) afgerond.  
Wat een mooie verhalen om te vertellen. De kinderen luisterden vol aandacht  
hoe het Jozef en zijn broers verging in het verre Egypte. Nu vertellen we  
twee weken over Koning Ahasveros en het Joodse meisje Esther.  
Daarna gaan we van het Oude Testament naar het Nieuwe  
Testament; richting Kerst. Ook weer een mooie vertelperiode.  
 

Reservekleding 
Zo af en toe gebeuren er in de kleutergroepen wat "ongelukjes"  en hebben we verschonings-
kleding nodig. Op het moment is onze voorraad niet zo groot. 
Als u nog kleding/ondergoed over heeft (vooral ook meisjeskleding) zijn we daar heel blij 
mee!  
 

Toestemmingsverklaring gebruik foto en video 
In verband met de nieuwe wet op de privacy, willen wij alle ouders een toestem-
mingsverklaring laten invullen. Op dit formulier kunt u aangeven of uw wel/geen 
toestemming geeft voor het publiceren van foto’s en/of video opnames op de 
website van de school. We plaatsen geen foto’s van kinderen alleen, altijd in 
groepsverband. Binnenkort krijgt uw kind het formulier mee naar huis.  
 

Jantje Beton opbrengst 
In de vorige nieuwsbrief hebben we u al gemeld dat we geld mogen uitgeven voor het school-
plein. Bij navraag aan de kinderen in de bovenbouw, bleek dat ze best tevreden zijn met het 
speelgoed dat we nu hebben. Dat is goed nieuws. De kinderen op het grote plein, spelen ook 
veel meer, omdat ze meer ruimte hebben nu we in twee groepen pauze hebben. Inmiddels is 
de bestelling de deur uit. We hebben geen bijzondere dingen aangeschaft, maar meer spullen 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Gi+qWt0H&id=3F484DEF965CDF57E165DC10F51F0D2BCFB64FD9&thid=OIP.Gi-qWt0HnDg3fgstc8K5TgEsCv&q=advent+&simid=608043684539009454&selectedIndex=58
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voor de speelgoedkisten die aangevuld konden worden. Foamballetjes, nieuwe frisbees, bad-
mintonshuttles en elastiek om mee te elastieken. Het geld dat over is, bewaren we voor een 
later moment. In het voorjaar, als er meer buitenspeelgoed nodig is, kunnen we nog wat be-
stellen. Voor de onderbouw zijn er ballen, paardentuigjes en loopklossen gekocht.  
 

Español para niños (Spaans voor kinderen) 
Na de herfstvakantie zijn we begonnen met een pilot Spaanse les. Op dit moment krijgen acht 

kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 elke week een half uur Spaanse les. In de afgelopen lessen 

hebben de kinderen geleerd hoe ze zichzelf of een ander kunnen voorstellen. Er zijn al veel 

Spaanse woorden en zinnen geleerd. Tijdens de lessen leren de kinderen onder andere hoe ze 

gesprekjes met elkaar in het Spaans kunnen voeren. Hieronder kunt u lezen wat de kinderen 

zelf van de Spaanse lessen vinden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

De Spaanse les is heel 

leuk. We leren veel en 

snel. We leren por ejem-

plo (bijvoorbeeld): elkaar 

voorstellen en tellen tot 

10. Na bijna elke les ma-

ken we een toets. We 

kunnen oefenen op 

wrts.nl. We leren: moe-

der, vader, opa, oma, 

vriend, vriendin, broer, 

zus en nog veel meer. 

Mark  

Nombre: Marissa 

Ik vind Spaans erg 

leuk. We hebben al 

veel geleerd, zoals: 

‘Español para 

niños’. Dat bete-

kent: ‘Spaans voor 

kinderen’. Het is 

soms erg moeilijk 

om de woorden te 

onthouden. Maar 

het blijft erg leuk! 

Nombre (naam): Annelie 

Hallo! Ik ben Annelie en ik krijg 
Spaans op school. Ik vind het super-
leuk om Spaans te krijgen! We zijn 
al bij hoofdstuk 3. We leren woordjes 
zoals: uno, dos, tres, cuatro, cinco, 
seis, siete, ocho, nueve en diez. Zo tel 
ik tot 10.  

¡Hasta pronto! 

 

Hola, Soy Carice = hallo, ik ben 
Carice. Toen ik hier binnenkwam 
dacht ik: ‘Hoe moet ik dit gaan le-
ren?’ Ik heb in een paar weken echt 
veel geleerd. Ik vind het heel erg 
leuk en wil nog veel leren. Doei 

Hola. 
Ik vind Spaans heel leuk!!! Soms 
kregen we een toets. Span-
nend, maar een toets van 
Spaans is ook wel leuk. Thuis 
moeten we leren voor Spaans. 
Op een site leren we de woord-
jes. We kunnen met z’n allen al 
veel zinnen. ¡Adíos!  Stijn. 

De Spaanse les is leuk. We hebben 

om de week een toets. We oefenen 

op de site van wrts.nl. We zijn nu al 

in hoofdstuk 3. We hebben al ge-

leerd: tot tien tellen, familie en hoe 

ik me moet voorstellen. 

Sven 

 



 Jaargang 21, nummer 4                                                                                                                   pagina 5 
 
 

Een leuke spreekbeurt 

In groep 5 zijn we dit jaar gestart met spreekbeurten. Al-
hoewel het voor de meeste kinderen toch wel spannend is, 
maken alle kinderen er iets leuks van. 

Luc Zwaan had na afloop van zijn spreekbeurt over Rijns-
burgse Boys een leuke verrassing voor de kinderen in de 
klas. Op 4 november zou hij pupil van de week zijn bij het 
eerste elftal van Rijnsburgse Boys. En alle kinderen uit de 
klas mochten voor de wedstrijd vlaggen op het eerste veld.  

Luc zelf mocht tussen de scheidsrechters het veld oplopen 
en de bal op de middenstip leggen.  

Het was heel erg leuk! 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Groep blauw 
 
Tijdens het buitenspelen komt Aaron mij vertellen dat hij niet mee mag doen. Ik zeg dat ze 
hem niet mogen buitensluiten. Waarop hij zegt: “Maar juf ze kunnen me helemaal niet buiten 
opsluiten want we zijn toch al buiten?” 
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Als we het Bijbelverhaal van de dag ervoor even herhalen vraag ik wat er voor bijzonders ge-
beurde toen de broers bij Jozef mochten eten. “Ze werden in de goede volgorde aan tafel ge-
zet”, zegt Rick. “Ja”, zegt Eva “en Benjamin kreeg de grootste gehaktbal!” 
 

Groep 3 
 
Lukas: “Wilt u dit potlood scheren?” 
 
Een mop van Cato: “Waarom vliegt een heks op een bezem? Een stofzuiger is veel te duur.” 
 
We zijn aan het knutselen met herfstblaadjes. Marit is de overgebleven blaadjes aan het ver-
zamelen, want volgens Lotte wil ze ze weer vrij laten!  
 
 

Verlanglijstje: ‘Mag ik een 
ijpet?’ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

De ziekte: ‘Het hart is gebroken.’ 
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Achtergronden bij de mogelijke staking op 12 december 
 
Beste ouders/verzorgers, 
Zoals u weet gebeurt er op dit moment veel in onderwijsland. Graag willen we u op de hoogte 
houden van de komende acties en waarom wij actie voeren. 
 
De actiegroep PO in Actie, waar inmiddels zo’n 45.000 leerkrachten bij aan zijn gesloten, heeft 
in maart 2017 een manifest opgesteld (in samenwerking met de vakbonden en de overkoepe-
lende organisatie PO-raad, namens de verschillende besturen). De eisen die gesteld werden, 
waren 500 miljoen voor werkdrukverlaging en 900 miljoen voor salarisverhoging. 
 
Op 4 oktober lekte uit dat het kabinet 500 miljoen klaar had staan voor het verlagen van de 
werkdruk in het onderwijs. Helaas bleek dit op 10 oktober in het regeerakkoord anders. 
Voor 2018 is er slechts 10 miljoen gereserveerd om de werkdruk aan te pakken. Een druppel 
op een gloeiende plaat. Het “beloofde” bedrag van 500 miljoen, blijkt in werkelijkheid 430 
miljoen te zijn en dit volledige bedrag komt pas in 2021 beschikbaar. Dit is veel te laat, tegen 
die tijd zullen er al bijna 5000 fte tekort zijn in het onderwijs. Dat betekent dat er in 2021 zo’n 
115.000 kinderen in Nederland zonder leerkracht zullen zitten. In 2025 zal dit getal zelfs al op-
gelopen zijn tot 230.000 leerlingen. Dit is nu echter al te merken: klassen worden verdeeld 
of naar huis gestuurd en vacatures blijven lang open staan.  
 
De vraag voor de salarisverhoging heeft hier ook mee te maken. We zien dat er een groot ver-
schil (tot ruim 20%) is tussen de salariswaardering van een leerkracht PO (primair onderwijs) 
en VO (voortgezet onderwijs). Dit, terwijl we eenzelfde hbo-opleiding hebben gevolgd en ver-
gelijkbare verantwoordelijkheden en taken hebben. Dit maakt dat er op dit moment te weinig 
studenten kiezen voor het beroep leerkracht PO. Ook stappen er leerkrachten over van het PO 
naar het VO. Deze ontwikkelingen komen het lerarentekort niet ten goede. Er ligt op dit mo-
ment een bedrag van 270 miljoen hiervoor. Een vergelijking: als je bij een kloof van 900m, een 
brug van 270m bouwt, dan heb je niets aan de brug omdat je de kloof nog steeds niet over 
kunt steken. 900 Miljoen is het absolute minimum om de salarissen te repareren zodat we 
leerkrachten in de toekomst kunnen krijgen en collega’s die het vak verlaten weten te behou-
den.  
 
Nederland staat in de top tien van de landen met de beste onderwijskwaliteit wereldwijd. 
Door bovenstaande ontwikkelingen zakt dit echter in rap tempo. Daar komt nog bij, dat 1 op 
de 4 leerkrachten in het primair onderwijs last heeft van burn-outklachten. De gemiddelde 
fulltime leerkracht werkt bijna 1 dag per week over. Ook deze ontwikkelingen komen de kwa-
liteit van het onderwijs niet ten goede.  
 
Wij begrijpen dat een dag staken voor u als ouder wellicht wat ongemak kan opleveren. Deze 
acties zijn ook zeker niet bedoeld om u als ouders in een lastig parket te brengen. Het gaat ons 
echt om de toekomst van uw en onze kinderen. Het is nu of nooit, nu moeten we doorpakken! 
Wij hopen dan ook op uw steun te kunnen (blijven) rekenen.  
 
Op 3 november zijn er in de media nieuwe acties aangekondigd. Op het moment dat er in de 
week van 5 december géén 1,4 miljard voor het PO op tafel ligt, zullen wij op 12 december op-
nieuw de deuren sluiten en zullen wij staken voor de toekomst van het onderwijs! 
Met vriendelijke groet, 
PO in actie 


