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Nieuwsbrief november 2020   

 

 
 
Woensdag  2 dec.                    Surprises mee naar school gr. 5 t/m 8 
Donderdag 3 dec.   Tentoonstelling surprises voor kinderen 
Vrijdag 4 dec.   Sinterklaasfeest, de school gaat om 12 uur uit. 

’s middags zijn alle kinderen vrij. 
Donderdag 17 dec.  Groep 1 t/m 4 vrij 
Vrijdag 18 dec.  Om 12 uur begint de kerstvakantie voor alle kinderen 
 

 
 

 
 
 
 
Oo, kom er eens kijken..... 
 
Heeft u ook zo genoten van het filmpje dat gemaakt is in de 
nacht….. toen de kinderen op school hun schoen hadden gezet? 
Heeft u het filmpje nog niet gezien? 
Met onderstaande link kunt u het bekijken: 
 

Filmpje ONS 
 
 

Tentoonstelling surprises 
 
Net als vorig jaar zullen dit jaar alle, door de kinderen gemaakte surprises, worden tentoongesteld 
in onze school. Helaas mogen ouders niet komen kijken, dat vinden we erg jammer, maar we 
beloven foto's te maken en u deze te sturen.  

Het leuke van een tentoonstelling is dat iedereen (van groep 1 t/m 
groep 8) alle mooi gemaakte surprises kan bekijken. Daar waar 
iedereen zo zijn best op heeft gedaan, zal niet gelijk kapot worden 
gemaakt, om het cadeautje te vinden. Maar het krijgt eerst een 
bijzondere plek in onze tentoonstelling.  

De kinderen uit groep 5 t/m 8 zullen de surprises op woensdag 2 december mee naar school 
nemen. De leerkrachten spreken met de kinderen af waar de surprises verzameld worden. Die 
woensdagmiddag worden alle surprises ontdaan van hun vermomming (een vuilniszak o.i.d.) en 
mooi neergezet. Op donderdag 3 december gaan alle kinderen langs de tentoonstelling om het 
werk van de “bovenbouwers” te bewonderen. Aan het einde van de dag worden de surprises in de 
klas gebracht, zodat alles klaar staat voor het Sinterklaasfeest van vrijdag 4 december. 
 

https://socialschools-prod-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/2020/11/1859/5867147/c5959e56-8b22-43d8-a7f2-fb3db0695f70_VIDEO_20201125_094852.mp4?X-Amz-Expires=7200&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22VIDEO_20201125_094852.mp4%22&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAINUWWS5L3FM4XF4A/20201126/eu-west-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20201126T220320Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=1d1d618992d487bb69ae94642fa63dc6bc297fb73c2fbee68b3b2448f05a4e77
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Sint en Pieten naar de ONS! 
 

Op vrijdag 4 december zal Sinterklaas met zijn Pieten de Oranje Nassauschool 
bezoeken. 
Wij vinden het erg fijn dat hij ondanks deze drukke tijd toch bij ONS op bezoek 
kan komen. 
Helaas zal er dit jaar i.v.m. corona geen gezamenlijke 
aankomst zijn met alle kinderen en ouders.  
Sint en zijn Pieten zullen wel aan elke groep een 
bezoek brengen. 
Deze ochtend hoeven de kinderen alleen iets te 
drinken mee te nemen, wij zorgen voor iets lekkers erbij.  

We hopen op een gezellige ochtend! Alle groepen zijn ’s middags vrij. 
Maandag 7 december mogen de kinderen van groep 1 t/m 4 speelgoed mee naar school nemen. 
 
 

 
De school gaat uit…   

 
De leerlingen van groep 3 en 4 maken nog steeds gebruik van de in- en uitgang bij het 

computerlokaal aan de De Ruijterstraat. Wilt u bij het ophalen van uw kind niet aan de 
overkant wachten? De kinderen rennen soms zonder uit te kijken naar de overkant! 
 

Schoolfotograaf 
 
U kunt nog de schoolfoto’s bestellen!  
Ook leuke Sint en Kerst cadeaus! 
Brief met inlogcode kwijt? 
Mail naar : studio@rokki.nl o.v.v. naam kind, groep en school  
 

Overblijven 
 
Alsof het nooit anders is geweest! Het overblijven op school is niet meer weg te denken op de 
“lange” schooldagen. Fijn dat er, naast de begeleiders van Small Steps, zoveel ouders zijn die als 
vrijwilliger meedraaien! 

 
 

Monika, de moeder van Roos en Tim 
Jacklyn, de moeder van Amber en Jade 
Janine, de moeder van Anne, Robin en Tim 
Susanne, de moeder van Lisanne en Wesley 
Bernice, de moeder van Isa en Julian 
Marjan, de tante van Isa en Julian 
Sandra, de moeder van Anouk en Marit 
Natasja, de moeder van Johnny en Josie 

 

mailto:studio@rokki.nl
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Corona 
 
Het corona virus blijft de gemoederen bezighouden. Op school doen we alles om te voorkomen 
dat er besmettingen plaatsvinden. Bedankt voor uw medewerking daarbij. 
 
In de periode vanaf de herfstvakantie zijn er in alle groepen kinderen afwezig geweest omdat zij in 
quarantaine moesten vanwege besmettingen in de thuissituatie. De leerlingen uit de hogere 
groepen kregen de gelegenheid om digitaal de les in de klas te volgen. Voor de lagere groepen was 
er werk om thuis te maken. Ook zijn in de afgelopen weken weer enkele leerkrachten getest. We 
zijn dankbaar dat de uitslagen tot nu toe steeds negatief waren. 
 
In verreweg de meeste gevallen konden we de vervanging organiseren. Al vroeg in het schooljaar 
hebben we de inzet van de leerkrachten anders verdeeld over de week. Daardoor is er iedere dag 
van de week een leerkracht extra om, indien nodig, te vervangen in een groep. Helaas is ook dit 
net waterdicht (of misschien beter: coronaproof). We hebben één keer een groep vrij moeten 
gegeven voor één dag. Dit kan in de toekomst nog wel eens gebeuren.  
 

ONS beleid als groepen niet naar school kunnen vanwege ziekte van het personeel 
 
Kan uw kind niet naar school dan: 

- hoort u dat een dag van te voren; 
- heeft u echt geen opvang, dan proberen we uw kind in een andere groep te plaatsen; 
- uw kind is maximaal twee aaneengesloten dagen vrij; 
- we zorgen ervoor dat niet steeds dezelfde groep thuis moet zijn: het kan dus zijn dat een 

groep vrij is terwijl de bewuste groepsleerkracht niet afwezig is. Deze leerkracht vervangt 
dan in een andere klas. Zo wordt de “last” verdeeld en gaat het onderwijs voor alle 
groepen in gelijke mate door. 

Tot slot: ook dit beleid kent zijn grenzen. Bij teveel zieke personeelsleden kan de school zelf 
gesloten worden. Laten we met elkaar hopen dat dat niet gebeurt.  
 
 
 

 
Sint en kerst in corona tijd 
 
Eerder in deze nieuwsbrief kon u al lezen dat de intocht van Sint zonder ouders is en ook  niet met 
alle kinderen op het plein. 
Ook de kerstviering verloopt dit jaar anders. De kerstviering vindt plaats op vrijdagochtend 18 
december. We starten de dag met een kerstontbijt in alle groepen en aansluiten wordt in elke klas 
een kerstviering gehouden. Het kerstontbijt wordt georganiseerd door de ouderraad! 
Om 12 uur gaat de school uit en begint voor alle kinderen de kerstvakantie. 
 

OPROEP! 
 
Vanwege de brandveiligheid mogen we geen waxinelichtjes 
gebruiken. Wilt u uw kind een waxinelichtje met lampje meegeven? 
Graag voorzien van de naam ven uw kind. 
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Verbouwing, renovatie van ONS schoolgebouw 
 
De gemeente Katwijk gaat de komende jaren flink investeren in de schoolgebouwen. Er komen 
t.z.t.  natuurlijk scholen in de toekomstige wijk op vliegveld Valkenburg. Daarnaast worden ook 
alle andere schoolgebouwen aangepakt. In de planning komt de ONS als één van de eerste scholen 
aan de beurt. Wat er gaat gebeuren en wanneer er iets gaat gebeuren is nog onzeker. Er is 
inmiddels wel een projectgroep gestart met de eerste voorbereidingen. We houden u op  de 
hoogte!  
 

 


