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Nieuwsbrief juni 2017   

 

 

 
 
 
15 juni   Schoolreisjes groep 1 – 7 
21 juni   Kennismaking nieuwe kleuters 
21 juni   Rapport-/adviesgesprekken groep 7  
22 juni   Rapport-/adviesgesprekken groep 7 
26 juni   Rapportgesprekken groep 1 – 6 
27 juni   Groep 1-4 kijken naar een deel van de musical van groep 8  
27 juni   Spelletjesmiddag 
28 juni   Rapportgesprekken groep 1-6 
29 juni Groep 5, 6 en 7 kijken naar de musical, daarom zijn die groepen later uit 

die middag (waarschijnlijk 16.00 uur) 
29 juni   Musical/afscheidsavond van groep 8 
30 juni   Uitzwaaien van groep 8 op school 
3 juli   Alle groepen maken kennis met de nieuwe leerkrachten 
3 juli   Schoonmaakavond 
7 juli   Zomervakantie ’s middags zijn alle kinderen vrij 

 
Schoolreis 
Vanmorgen zijn alle groepen op tijd vertrokken naar hun schoolreisje. De kinderen zullen 
ongetwijfeld met vele verhalen thuis zijn komen! Er zullen foto’s op de groepspagina’s van 
onze website komen, dan kunt u daar nog lekker met uw kind(eren) 
nagenieten. 
 
 

Schoonmaakavond 
Op maandagavond 3 juli maken we alle groepen weer schoon. Alle 
kasten gaan leeg, alle laatjes van de kinderen, stoelen, tafels en 
prullenbakken worden gepoetst. Wilt u deze avond alvast reserveren, 
want als we vele handen hebben die schoonmaken, maken we met 
elkaar licht werk!! Een uitnodiging volgt! 
 

 
Zomerlezen = voorkom de vakantiedip 
Vanaf 1 juni is de VakantieBieb weer geopend. De VakantieBieb geeft 
iedereen toegang tot een gratis selectie e-books tijdens de zomer. 
Met meer dan 60 titels is er genoeg te lezen voor zowel kinderen als 
volwassenen. De app is gratis te downloaden via de App Store of 
Google Play Store. Na het downloaden is voor het lezen van de          
e-books geen internetverbinding meer nodig. Ideaal dus voor de 
vakantie! 
Door alle leerkrachten van harte bij u aanbevolen!! 
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Creatief voor de musical 
Groep 8 is druk aan het oefenen voor de musical. Maar ook de ouders zijn aan het werk. Zij 
helpen mee bij het maken van de decors. Fijn, deze helpende handen!! 
Het maakt ons nieuwsgierig naar wat we te zien zullen krijgen op 29 juni. 

 
 
Formatie 2017-2018 
Het nieuwe schooljaar start op maandag 21 augustus, deze week is er bekend geworden 
welke leerkracht, in welke groep gaat werken in het nieuwe schooljaar. 

Groep leerkrachten 

Groep 1/2  blauw Juf Jannette 

Groep 1/2  rood  Juf Linda en juf Hilde 

Groep 3 Juf Marlies en juf Jertske 

Groep 4 Juf Nel en juf Irene 

Groep 5 Juf Corine R. en juf Marianne 

Groep 6 Juf Corinda en juf Jertske 

Groep 7 Juf José en meester Sjaak 

Groep 8 Juf Petra en juf Corine H. 

 
Juf Marlene zal ingezet worden om juf Marlies te ondersteunen bij de grote groep 3. 
Juf Irene zal 2 ochtenden ondersteunende werkzaamheden verrichten. 
Juf Conny zal 1 dag ondersteunende werkzaamheden verrichten. 
Juf Carola de Vreugd, groep 0 - leerkracht op de Wilhelminaschool, zal tot de kerstvakantie 
ondersteunende werkzaamheden verrichten op maandag, dinsdag en woensdag. 
 
 
Mededeling Ouderraad 
Aftredende en nieuwe kandidaten voor de Ouderraad in het nieuwe schooljaar 
  
Aan het einde van dit schooljaar zal Indra Remmelzwaal, onze penningmeester, afscheid 
nemen. Indra heeft zich 6 jaar ingezet voor de Ouderraad. Onze dank daarvoor. De plaats van 
Indra wordt overgenomen door Lydia Versteeg.  Zij wordt de nieuwe penningmeester.  
Ons OR team ziet er nu als volgt uit: Susan vd Plas, Corina Noort, Wenke vd Gugten, Jos 
Ravensbergen (secretaris), Bram van Dalen, Ditha Verkade, Lydia Versteeg, Jolanda van Dijk en 
Nelleke Sneijders (voorzitter).  
  
Namens de Ouderraad, 
Nelleke Sneijders (voorzitter) 
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Kunstroute groep 7 
Met 4 leuke moeders en 21 enthousiaste kinderen hebben we de kunstroute in Katwijk 
gelopen. We begonnen met dansen in het wijkgebouw de Molenwiek.  Via de molen liepen we 
richting huize Callao. Daar hebben we o.l.v. een illustrator samen een spannend boek 
gemaakt. Via een stop op de Joodse begraafplaats en een lunch pauze bij het kanaal kwamen 
we bij de Open Hof kerk. Daar kregen we informatie over instrumenten en mochten we 
verschillende instrumenten 
proberen.  Ook mocht iedereen 
zolang mogelijk in eén adem op 
de tuba blazen. Dit deden Mark 
en Amée het best. Tijdens het 
wandelen moesten we diverse 
vragen beantwoorden over 
beelden en historische 
gebouwen. Het was een 
interessante zonnige dag. 
 
 

 
Groep 7 naar het laboratorium 
Woensdagmorgen 7 juni stapten we in de auto’s om naar Leiden te gaan. In 
het universiteitsgebouw kregen we eerst een college in een echte college zaal 
door een hoogleraar. Hij deed daar ook een proef en vertelde ons iets over de 
scheikundige symbolen. 
Daarna gingen we naar het laboratorium. We trokken de witte lab jassen aan 
en kregen een veiligheidsbril. In groepjes van 2 zijn werden er vervolgens een 
aantal proefjes uitgevoerd.  Dit o.l.v. 3 studenten. Ook konden we door de 
microscoop naar zetmeel kijken. Een unieke ervaring voor alle aanwezigen. 
 
 

 
Schoolkorfbaltoernooi 
Zaterdag 10 juni was er bij korfbalvereniging Madjoe een toernooi georganiseerd. Van onze 
school deden er diverse teams mee met kinderen uit groep 3 en 4, 5, 6 en 7. Hoe leuk was het 
dat we in de prijzen vielen en de teams met een beker naar huis toe konden! 
Er zijn foto’s te zien op onze website, maar natuurlijk delen we er ook hier een paar met u. 
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Laat je betoveren tijdens Buitenspeeldag!  
Wat is leuker voor kinderen dan buitenspelen met vriendjes? 
Stilzitten is er niet bij tijdens de Buitenspeeldag. De Karel Doormanstraat is op 
woensdagmiddag 21 juni van 14.00 tot 17.00 uur afgesloten voor het verkeer. Geen auto’s, 
brommers en fietsers, maar van stoep tot stoep ruimte om te spelen. De straat wordt 
omgetoverd tot een heus speelparadijs. In een versierde straat met leuke muziek kunnen 
kinderen zich amuseren met verschillende spellen. En natuurlijk 
zullen de springkussens ook voor veel plezier zorgen. Dit jaar is het 
extra feestelijk, want Anna en Elsa uit Frozen komen ook!  
Prinses Elsa is er helemaal klaar voor! Samen met haar zusje Anna 
komt ze vanuit haar koninkrijk naar de Karel Doormanstraat om er 
voor alle kinderen een groot feest van te maken. Elsa en Anna zijn 
tussen 15.00 en 16.00 uur te bewonderen. En als klap op de vuurpijl 
zullen ze hun eigen ijsjes uitdelen! De kinderen kunnen zich laten 
schminken als bijvoorbeeld een prins of prinses, zodat ze er extra 
feestelijk uitzien. Natuurlijk kunnen ze dan samen met de echte 
prinsessen op de foto. Zorg dat je er bent om je te laten betoveren 
door deze wereldberoemdheden.  
Bij aankomst krijgt elk kind een stempelkaart. Met deze kaart kan er 
een spellenparcours worden afgelegd, waaronder 
spijkerbroekhangen, stokvangen, koe melken en ezeltje prik. Als de kaart vol is krijgen de 
kinderen iets lekkers. Uiteraard zijn ouders, verzorgers, oma’s en opa’s 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. De buurtvereniging wil de sociale binding in de wijk 
vergroten. Er worden veel activiteiten georganiseerd, zoals de jaarlijkse Buitenspeeldag.  
Buurtvereniging Bestevaer organiseert de Buitenspeeldag samen met een aantal vrijwilligers 
uit de buurt. Kinderen uit groep 7 en 8 van de Oranje Nassauschool zullen de activiteiten 
begeleiden. Jantje Beton steunt dit jaar deze Buitenspeeldag en wil dat kinderen weer vrij en 
avontuurlijk buiten kunnen spelen en bewegen in hun eigen buurt. De Buitenspeeldag wordt 
verder mogelijk gemaakt door Rabobank Katwijk, Sneijders Besturingstechniek, gemeente 
Katwijk en Hoogvliet Rijnsburg. 
Organisatieteam Buitenspeeldag 
 
 
 
 
Bijbelse geschiedenis 
De laatste weken van het schooljaar worden verhalen verteld uit het 
nieuwe testament. Met de Heilige Geest in het hart mogen niet alleen de 
discipelen maar ook wij de verhalen van Jezus doorvertellen. 
 
We zingen in de klassen veel Christelijke liederen. Ook zingen we uit het 
liedboek. Deze liederen worden in de Kerken gezongen. 
 

18 juni Abba, Vader, U alleen….. 

2 juli Psalm 150 Looft God, looft hem overal… 
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'Een dolfijn is een zoogdier, hij wordt geboren uit de buik van zijn moeder'. 
'Zijn wij dan zoogmensen? Wij komen ook uit de buik van onze moeder.' 
 
Bij Wijzer over vroegere straffen in de klas, met de liniaal. 'Zullen wij dat ook invoeren?' 
'Nee juf, wij hebben GEVOEL!' 

 

 

 

 


