Nieuwsbrief november 2019









Dinsdag 26 nov.
Woensdag 27 nov.
Donderdag 28 nov.
Dinsdag 3 dec.
Dinsdag 3 dec.
Woensdag 4 dec.
Donderdag 5 dec.




Maandag 9 dec.
Donderdag 21 dec.

Schoen zetten gr. 1 t/m 4
V.O. gesprekken groep 8
V.O. gesprekken groep 8
Gebedsgroep
Surprises mee naar school gr. 5 t/m 8
Tentoonstelling sinterklaassurprises
Sinterklaasfeest, de school gaat om
12.00 uur uit, en ’s middags zijn
alle kinderen vrij!!
Kerstknutselmiddag gr. 1 t/m 8
Kerstviering om 19:00 uur.
gr. 1 t/m 4 ’s middags vrij!

Adreswijzigingen
Wilt u wijzigingen in uw contactgegevens doorgeven aan de leerkracht en/of
Beatrix? Dan verwerken wij dit in onze administratie en beschikken we, indien
nodig, over de juiste gegevens.
We denken dan vooral aan woonadressen, e-mailadressen, (mobiele)
telefoonnummers, adres bij afwezigheid etc.

Overblijven
We zoeken nog steeds naar overblijfmedewerkers. Voor vrijwilligers die
structureel overblijven is een vergoeding beschikbaar. Wilt u informatie, loop
dan even langs bij Beatrix.
Uiteraard zijn we ook blij met iedereen die zo af en toe een uurtje wil
bijspringen. De intekenlijsten hangen op de deur tegenover het
directiekantoor.
Daarnaast zoeken we uiteraard naar een blijvende oplossing passend bij onze
school/scholen. Heeft u een tip, laat het dan gerust weten.
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Come 4 Sports week
In de week van 4 november hebben alle kinderen enthousiast meegedaan aan de
sportieve activiteiten op school georganiseerd door Come 4 Sports
Het begon op maandag met een water-estafette-race, waaraan alle leerlingen
van groep 1 t/m 8 aan meededen. Welke school in de gemeente Katwijk zal het
meeste water hebben verzameld? Dat is nog even afwachten.
In de dagen die volgden werd er op school heel veel water gedronken i.p.v. zoete drankjes. Ook de
tussendoortjes waren goed gezond! Voor alle “waterdrankjes” en gezonde tussendoortjes mochten
er kralen verzameld worden. Groep Rood heeft hiermee de meeste kralen verzameld. Gefeliciteerd!
Ook werd er deze week voor elke groep een sportieve activiteit georganiseerd.
We willen de medewerkers van Come-4-Sports hartelijk bedanken
voor deze gezonde en sportieve week!
En nu: de gezonde week is voorbij, maar laten we de trend
voortzetten! Water is goedkoop èn gezond.
En een stukje fruit: goed voor de vitaminen.

Voorleeskampioen Oranje Nassauschool
Ook de Oranje Nassauschool heeft dit jaar weer meegedaan aan de Nationale
Voorleeswedstrijd.
Anna en Wilton uit groep 8 en Noor en Julia uit groep 7 waren de
klassenwinnaars. Zij mochten door naar de schoolfinale.
Woensdag 13 november was het dan zover. Het publiek, bestaande uit groep 6, 7
en 8 , de juryleden en enkele leerkrachten hadden zich in het computerlokaal
verzameld om naar de voorlezers te luisteren. Helaas was Wilton op deze dag ziek.
Anne, Julia en Noor hebben het alle drie fantastisch gedaan.
Het was dan ook heel spannend. Wie zou de schoolkampioen van de Oranje Nassauschool worden?
Het was de moeilijke taak van de jury om de schoolwinnaar uit
te kiezen. Na lang beraad werd door de deskundige jury de
schoolkampioen bekend gemaakt.
Onze schoolkampioen is:

Julia Lugten
Zij gaat door naar de plaatselijke vervolgronde.
We wensen haar namens alle leerlingen en leerkrachten van de
Oranje Nassauschool heel veel succes!
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Op weg naar 5 december…
Als u deze dagen de school binnenkomt ziet u dat we al heel erg in sinterklaastemming zijn.
Een mooie pakjesboot in de hal van groep 5 t/m 8, een “vakjesboot” in de gang bij de keuken,
en dan die stal bij groep 3…
Heeft u al gehoord dat het paard van Sinterklaas in de stal op de Oranje Nassauschool slaapt? Iedere
ochtend zien we aan de spullen in de stal dat Ozosnel weer is geweest: er liggen wortels waarvan is
gegeten, er liggen fopcadeautjes van Malle Pietje, er staan zelfs een zilveren en gouden beker….
Misschien heeft Ozosnel die gewonnen? En heeft het nieuwe paard van Sinterklaas nou
koudwatervrees of niet?

De kinderen van groep 1 t/m 4 mogen volgende week dinsdag 26 november hun schoen zetten op
school. De laatste informatie over de surprisetentoonstelling van groep 5 t/m 8 en over het grote
feest op 5 december krijgt u volgende week in een aparte informatiebrief toegezonden.
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Verkeer rond de ONS
Via de mail is uw aandacht gevraagd voor een veilige verkeerssituatie rond de school.
Er is expliciet aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid in de Kamperfoelie. Deze vraag geldt
uiteraard ook voor de andere straten rond de school. Denk daarbij ook aan het matigen van uw
snelheid in de De Ruijterstraat!

….. is in de
De Ruijterstraat
het nieuwe ..…
Folders
We krijgen veel folders met waardevolle informatie en/of activiteiten voor basisschoolleerlingen. De
folders staat in een rek in de hal bij de hoofdingang. Heeft u interesse, neem gerust een folder mee.
In de nieuwsbrief steeds een actueel overzicht:
- Rijksmuseum van Oudheden Leiden
- Corpus, algemeen
- START LEFF, “Jouw kind fitter, gezonder, blijer?” zie ook: www.start-leff.nl

Kerstwandeling
Op zaterdag 14 december zal er weer een Kerstwandeling
georganiseerd worden. Het initiatief hiervoor is genomen door
de Protestantse Kerk Rijnsburg en is al een aantal jaren een
groot succes. De wandeling start vanaf het Burg.
Koomansplein. En gaat dan het centrum van Rijnsburg in.
Tussen 17.45 en 18.15 uur kun je vertrekken. Omdat parkeren
daar lastig is, vraagt de organisatie of u met de fiets of lopend
wil komen. Fietsen kunnen op het schoolplein van de
Wilhelminaschool worden gestald.
De wandeling vertelt het Kerstverhaal in stukjes. Zo zie je Jozef aan het werk en natuurlijk de stal
waar het kindje Jezus is geboren. Onderweg is er op diverse plaatsen muziek te beluisteren en
kunnen er marshmallows worden geroosterd. Ook zijn de herders weer aanwezig.
De wandeling duurt een klein uurtje en is geschikt voor jong en oud. Ben je wel of niet bekend met
het Kerstverhaal, de wandeling is voor iedereen.
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Neem een vriendje of vriendinnetje mee, maar ook je ouders, opa en oma mogen natuurlijk
meewandelen. Met een lampion of een zaklantaarn kunnen de kinderen de weg nog beter vinden.
Aan het einde van de wandeling is er gelegenheid om even na te praten op het
Burg. Koomansplein.
Hier is de Kerst Inn bezig, daar kun je iets
te eten of te drinken kopen.
De wandeling is gratis, maar mocht u
iets willen doneren, dan stelt de
organisatie dat erg op prijs.
Kom je ook mee wandelen?

Van de Zendingscommissie
Mam, pap vergeet het zendingsgeld niet…. zo zijn er enkele kinderen die trouw elke maandagmorgen geld
mee brengen voor de zending.
Ook schiet het er vaak misschien bij in en wordt het vergeten.
Laatst liep een moeder binnen en zag bij het zendingsgeld op het bord staan 1 euro en 20 cent.
“Is dat het gemiddelde bedrag wat we ophalen per kind of is dat het totaal?”
Dat was het totaal bedrag van die maandag voor die klas.
Dit komt vaker voor en ook ons overkomt het dat we even geen kleingeld in huis hebben of door de haast van
de maandagmorgen het vergeten mee te geven.
Toch vinden we het belangrijk om dit geld op te blijven halen en onder
uw aandacht te blijven brengen.
Want uiteindelijk door het ophalen van dat beetje geld op maandag
kunnen wij als school ONS steentje bijdragen aan een aantal mooie
projecten.
Dit jaar willen we met kerst het project van World Servants steunen. Elke 2 jaar gaat er een groep
enthousiaste jongeren vanuit Rijnsburg mee om aan een project te werken waar alle hulp hard nodig is. In de
zomer van 2020 zal onder andere Judith Hogewoning (oud leerling van de ONS) vertrekken naar Rwanda
waar ze zullen gaan bouwen aan onderwijsfaciliteiten. Maar daarover later meer.
Helpt u mee?
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