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Nieuwsbrief oktober 2018   

 

 
 
Maandag 22 okt.  Start herfstvakantie 
Maandag 29 okt.  Weer naar school 
Woensdag 7 nov.  Inloopspreekuur JGT (8.30u. – 9.00u.) 
Dinsdag 13 nov.  Inloopmoment  
Dinsdag 13 nov.  Gespreksavond gr. 1 t/m 7 
Donderdag 15 nov.   Gespreksavond gr. 1 t/m 7 
Dinsdag 20 nov.  Sportinstuif gr. 3 en 4 in het Waterbos 
Dinsdag 27 nov.  VO-gesprekken groep 8 
Donderdag 29 nov.  VO-gesprekken groep 8 
Woensdag 12 dec. (i.p.v. 5 dec.) Inloopspreekuur JGT (8.30u. – 9.00u.)  

 
 

In de vorige nieuwsbrief ontbrak helaas het geboortebericht van Fenna: 
 

 
Geboren op 2 september:  

 

Fenna 
een prachtige dochter voor  
juf Corinda en Albert-Jan. 

 
We wensen de ouders 

heel veel geluk en ook wijsheid bij de 
opvoeding! 

 
 

 

DirectiePUNTen: 
 

➢ Het is volop in het nieuws: er is (landelijk) 
een bijzonder groot tekort aan leerkrachten 
(en directeuren). Vacatures kunnen niet of 
nauwelijks worden vervuld. Er wordt met  
angst en beven gekeken naar de eerste 
griepgolf, want vervanging is er (extern) niet 
te vinden. Er wordt veel extra werk verzet 
door ons team. Namens ONS allen heb ik de 
leerkrachten daarom op de dag van de 
leraar eens flink in de bloemen gezet! Dik 
verdiend….! 
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➢ Door het zwangerschapsverlof van juf Corinda is de Spaanse les voor de kinderen uit 
de Plusgroep even opgeschort. Inmiddels hebben wij gelukkig een vervangster 
gevonden: juf Marta Aymerich. Zij stelt zich in deze nieuwsbrief aan u voor. Wij 
wensen haar een fijne tijd toe bij ons op school. 
 

➢ Ook een felicitatie voor juf Melanie Kröger. Zij is in het 
huwelijk getreden met Edwin Meester. Aanstaande  
zaterdag, 20 oktober, zijn de kerkelijke plechtigheid en het 
huwelijksfeest in haar geboorteland Duitsland. 
Dinsdagmiddag jl. is er op school in de klas en in het team 
gepaste aandacht besteed aan dit huwelijk. Melanie werd 
verrast met cadeaus, wensen en  een toespraak. Ze heeft er 
zichtbaar van genoten! 

 
 
 

➢ Juf Hilde de Mooij heeft dinsdag jl. een nieuws knie gekregen. Inmiddels is zij weer 
thuis en kan het revalideren gaan beginnen. We wensen haar geduld, 
doorzettingsvermogen en een spoedig herstel toe. 

➢ Ons team wordt voor het tweede jaar geschoold in het geven van Effectieve Directe 
Instructie (EDI). Was eerst juf Corine Moes al EDI-ambassadeur, 
vanaf deze maand draagt ook juf Linda van Duijn deze titel. Beide 
leerkrachten worden door hun excellente lesgeven ten voorbeeld 
gesteld voor collega’s uit het hele land. Daar zijn wij best trots op…. 

➢ BAC - De benoemingsadviescommissie voert na de vakantie gesprekken met 
kandidaten voor de directeursfunctie. We berichten u, zodra er nieuws is te melden. 

➢ JGT - Rianne de Jong van het Jeugd- en gezinsteam (JGT) is er één keer in de maand 
om 8.30 uur voor een open inloopmoment. Alle vragen over opvoeding en opgroeien 
kunnen aan de orde worden gesteld. Ook om even te sparren en de zienswijze van 
een betrekkelijke buitenstaander te horen is zij beschikbaar onder het genot van een 
kopje koffie. Zij is er weer op woensdag 7 november. 

➢ Fietsen op het kleine plein - Graag een vriendelijk verzoek:  de kinderfietsjes graag 
thuis laten. Alleen bij hoge uitzondering is het “op de fiets komen” toegestaan. 
Fietsen raken beschadigd en de fietsen nemen steeds meer speelruimte van de 
kinderen in! De meeste kinderen wonen zo dichtbij, dat een stukje lopen geen 
bezwaar hoeft te zijn! 

➢ Fotograaf                                                                                                                                      
Heeft u uw foto’s al besteld? De inlogcodes zijn nog 
een paar weken te gebruiken! 

 

 

 

 

 



Jaargang 22 Oranje-Nassauschool  nummer 3 

EDI (effectieve directe instructie):   

Om u een beeld te geven over de effectieve directe instructie  vertellen we kort hoe een EDI 
les eruit ziet: 

• Controleren van begrip: de leerkracht monitort telkens of alle leerlingen begrijpen 
wat is uitgelegd. Niet na de les of tijdens de toets, maar tijdens de les. Stappenplan 
voor het controleren van begrip: 

o Eerst instructie geven. 
o Dan pas vragen stellen. Specifieke vragen over wat zojuist is onderwezen. 
o Denktijd bieden. 
o Willekeurig beurten geven. Geef tenminste drie leerlingen een beurt. Gebruik 

een beurtenbakje, o.i.d. 
o Luisteren. 
o Feedback geven. Herhaal een goed antwoord, vul aan als het gedeeltelijk 

goed is. Leg klassikaal opnieuw uit als het antwoord niet goed is.  
• Uitleggen: lesgeven door te vertellen. 
• Voordoen: lesgeven door gebruik te maken van voorwerpen. 
• Hardop denken: lesgeven door hardop te denken en de leerlingen zodoende te laten 

zien hoe een expert de opdracht aanpakt. Dit heet ook wel ‘modellen’.  

"Effectieve instructie is de beste manier om gedragsproblemen te voorkomen en 
betrokkenheid te verhogen. Competentie is een goede motivator." 

Even voorstellen: 
 

iHola! Ik ben Marta. Ja, zonder ‘h’, want ik kom uit Spanje. Jullie raden het al: ik ga vanaf 17 
oktober in twee verschillende groepen Spaans leren aan leerlingen van de groepen 6, 7 en 8, 
op woensdag ochtend tussen 11 en 12uur.  
Onze tekstboek heet “¡Qué guay!”, een Spaanse uitdrukking dat vertaalt als ‘wat cool’ of ‘vet 
cool’. En dat is precies wat ik voel!  
Ik heb ruime ervaring in het onderrichten van Spaans als tweede taal. Ik heb bijna altijd met 
universitair studenten en in het volwassenonderwijs gewerkt, maar sinds kort geef ik ook 
Spaans op andere scholen. ¡Qué guay!. Leuk om met kinderen te werken. 
Ik woon al meer dan 20 jaar in Katwijk. Jullie kunnen mij daar ook op K&O Katwijk vinden, 
waar ik al jaren Spaans doceer.  
 
Als er vragen zijn, kunnen jullie mij altijd bereiken op: amor.aymerich@gmail.com  

 
Superjuffie: 
 
Op woensdag 10 oktober kwam Diewertje Dir op bezoek bij groep 7 van de Oranje 
Nassauschool. Diewertje Dir speelt de rol van Superjuffie in de gelijknamige film, die vanaf 
10 oktober in de bioscoop te zien is. Een bijzondere dag voor de kinderen van groep 7, zo 
midden in de Kinderboekenweek. Ze is door juf Corinda uitgenodigd om op school te komen, 
omdat die al jaren bevriend is met Diewertje. Juf Corinda kwam ook op school om haar 
pasgeboren dochtertje Fenna aan de klas te laten zien.  

mailto:amor.aymerich@gmail.com
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Een aantal vragen die de kinderen bedacht hadden om 
aan Diewertje te stellen:  

- “Wanneer wist u dat u actrice wilde worden?”  
- “Kunt u echt vliegen?” 
-  “At u een echt krijtje op of was het een 

snoepkrijtje?’  
-  

Na het gesprek over de film werden er nog 
handtekeningen uitgedeeld en foto’s gemaakt.   
De herfstvakantie komt eraan. Een mooie gelegenheid om met het gezin naar de 
bioscoopfilm Superjuffie te gaan. 
 

 

 
 
Nieuws uit groep 8: 
 
Jantje Beton 
Dit jaar mocht groep 8 weer meedoen met het verkopen van Jantje Beton-loten. De helft van 
de opbrengst van €3,- per lot gaat naar school, de andere helft naar Jantje Beton. Veel groep 
8-ers gingen direct enthousiast aan de slag. Als we gemiddeld 10 loten zouden verkopen, 
dan kregen we een extra spellenpakket voor het schoolplein. De laatste dag hadden we er 
265, maar we hebben 27 kinderen in de klas. Toen hebben we maar snel een laatste ronde 
langs de juffen gedaan en: in totaal 272 loten verkocht! We kunnen voor 408 euro weer 
leuke dingen kopen om buiten te spelen. 
 
Bezoek aan het Northgo College 
Met een bus helemaal voor groep 8 alleen, werden we iets na 13 uur opgehaald bij school.  
Bij het Northgo College aangekomen werden we in een collegezaal ontvangen. Na een korte 
introductie gingen we de school door en deden daarbij vier verschillende dingen. 
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1. vragen stellen aan leerlingen. Hoe ver is het 
fietsen, hoe laat begint school, wat als je te laat 
ben, veel huiswerk?  
2. in een technasium lokaal kregen we te horen 
wat het Northgo college allemaal te bieden 
heeft.  
3. een les biologie, natuurkunde en scheikunde. 
Met een proefje!! 
4. een gymles. Leuk om even lekker een spel te 
doen, op een reuze trampoline te springen en 
een wedstrijdje te doen over een parcours. 
Hierna werden we weer thuis gebracht.  

 
Fietsverlichtingscampagne 2018: 
 
Op zaterdag 3 november wordt in onze regio de jaarlijkse regionale 
Fietsverlichtingscampagne gehouden  
Fietsers kunnen dan gratis hun verlichting laten controleren en zonodig laten repareren: 
De herfst is begonnen en de dagen worden weer korter. In deze tijd van het jaar is het extra 
belangrijk dat het licht op je fiets het doet. Daarom organiseren gemeenten, Fietsersbond en 
Veilig Verkeer Nederland in Holland Rijnland, samen met de rijwielhandelaren weer een 
fietsverlichtingsactie. Bij de deelnemende rijwielhandelaren en de stands van de 
fietsersbond, kun je op de actiedag je verlichting laten controleren. Wanneer reparatie nodig 
is, hoeft alleen het materiaal te worden betaald, en dus geen arbeidsloon. In de aansluitende 
week (tot en met de zaterdag) kun je hier ook nog terecht. Zij geven dan 10% korting op de 
totale kosten (materiaal plus arbeidsloon) van reparatie van fietsverlichting. Deze actie geldt 
voor iedereen, niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen.  

 
De fietsverlichtingsactie op 3 november 2018 (en 
aansluitende week) vindt plaats in Rijnsburg bij de 
volgende rijwielhandelaren: 
 

- De Grim Sport, Freesiastraat 6 
- Giant Store Van Giezen, Brouwerstr. 55a 

            
 

   Voor de leerlingen uit groep 7 wordt de  
   fietsverlichting op school gecontroleerd. 
   Nadere informatie volgt na de herfstvakantie! 

 

 

Lichtwandeling: 
 
Op woensdagavond 31 oktober is er een lichtwandeling georganiseerd door de werkgroep 
geloofsopvoeding van de PKN Rijnsburg.  
18:00u verzamelen bij de Voorhof, de wandeling duurt tot 19:00u.  
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Route: Voorhof, Immanuëlkerk, Grote 
Kerk, Graaf Florislaan, Voorhof. Bij elk 
punt is er een leuke activiteit.  
 
Iedereen is welkom. Opgave niet nodig, 
geen kosten.  
Tot dan! 

 

 

Come for Sports: 
 

 
 

 

 

 

Allemaal een fijne herfstvakantie!!! 


