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Het is weer tijd voor de maandelijkse
nieuwsbrief.
Drukke tijden op school! Testen en
toetsen, creatieve activiteiten,
Koningsspelen, De Kleurrijke markt,
voorbereidingen voor het nieuwe
schooljaar.........
En zo kan ik nog wel een poosje doorgaan.
Zelf raak ik steeds meer en beter ingewerkt in de school en de cultuur
alhier en u mag gerust weten dat ik nog geen dag spijt heb gehad van mijn
"ja-woord" aan het bestuur op hun vraag om hier in "Stolluk" meester Van
Zaanen een poosje te vervangen. Hier te zijn, is mij werkelijk een
genoegen. Het omgaan met kinderen, collega's, ouders, bestuur is heel
fijn, inspirerend en geeft mij veel energie...... Gelukkig mag er ook weer
een einde aan komen. Niet omdat ik het niet naar mijn zin heb, maar
omdat het nog veel beter is dat meester Van Zaanen weer zo mag
aansterken, dat hij straks, na de zomervakantie, zijn werk hier weer kan
voortzetten.
Ik onderbreek mijn stukje nu even om een klas te gaan bezoeken.
Zo, Ik ben weer terug op mijn werkplek en schrijf verder aan mijn aandeel
in de maandbrief aan u.
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Voor alle data geldt: D.V.

Fijn was het, om weer in een groep met kinderen te zijn. Alle kinderen van
de klas werden aan de deur welkom geheten met een handdruk. Mooi
moment van persoonlijk contact en de meester of de juf heeft de
gelegenheid de leerlingen even in de ogen te zien. Ze worden gezien, ze
zijn welkom, ze horen er bij. Vaak kan je dan al veel bij de kinderen peilen.
Dingen, die je dan soms later terughoort als er punten worden opgegeven
voor het gebed.
Voordat er verteld werd uit de bijbel zongen we psalm 22, waar het gaat
over de blindste heiden. Paste mooi bij het Pinksterevangelie. In het
gebed werd ook aandacht gevraagd voor het werk van Open Doors en
gevraagd aan de Heere of hij de Christenen in de Filippijnen kracht wil
geven om standvastig te blijven in het geloof.
De Heere werkt door, nog steeds. Ook vanmorgen in die klas van de
Oranje Nassauschool. De kracht van de Geest is onverminderd en werkt
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ook in kinderharten. Wat fijn en wat een zegen dat uw kinderen op deze
school die boodschap mogen horen. Reden tot dankbaarheid en
aanleiding tot een voortdurend gebed voor school, kinderen en
leerkrachten.
Ter illustratie: vorige week sprak ik een predikant, die aan het sterfbed zat
van een vrouw van bijna 100 jaar oud. Toen hij haar vroeg of zij nog wist
van de tijd dat de Heere in haar hart ging werken, antwoordde zij: "Dat
kwam door de juffrouw op school....."
Op school hebben we vorige week afscheid genomen van juf Rosanne
Oskam, omdat er een einde is gekomen aan haar LIO (leerkracht In
Opleiding) - periode. Zij heeft met veel plezier heel veel geleerd op onze
school en ze had een warme band met kinderen en collega's. We wensen
haar veel zegen tot bij het afronden van haar studie en op haar verdere
levensweg.
Tot slot nog twee dingen, die voor mij op
school een hoogtepunt waren.
In de eerste plaats de Koningsspelen. Wat een
heerlijke dag was dat. Schitterend weer. Een
geweldige start in het speellokaal onder
leiding van juf Verkerk en toen naar buiten.
Overal heb ik gekeken en overal genoten. Ik
ben ook in het park geweest achter de school,
waar je
uitkijkt over de landouwen en in de verte het
verloop van de Bilwijkerweg ziet. U weet wel,
daar waar dat rijtje kleine huisjes staat.
Schitterend. Rust. Alleen de vogels hoor je. Het
zou mij niet verbazen als het gebied rond
Stolwijk op de werelderfgoed lijst van Unesco
zou staan.
Het tweede wat ik, tot slot van deze brief, wil noemen is de datum 8 mei.
Dat dag van de kleurrijke markt, de dag van de fair. Wat een feest was
dat. Wat een geweldige sfeer! Ik heb er echt van genoten. Veel mensen
gesproken ook. Echt een opsteker voor de school.
Bij deze beide gebeurtenissen realiseer je je dat een geweldige inzet het
team bij zulke gelegenheden laat zien. Want de voorbereiding en de
uitvoering moet u beslist niet onderschatten.
Ik wens u gezegende Pinksterdagen.
Meester van Zelm.
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Prijs groep 8
-Meester van Winkelen
heeft, samen met een
ouder en met zijn groep
een bijzondere prestatie
geleverd: ze behaalden
de 2de prijs voor
“robotica”. Proficiat!
Nu mocht de groep door
naar de volgende
Europese ronde, maar wel op eigen kosten! U begrijpt, dat is niet op te
brengen. Helaas dus, niet naar Italië! maar wel mooi dat het eigenlijk
mocht! Grote klasse dus voor groep 8!

Verkeersexamen
Wellicht teleurstellend voor de kinderen om dit jaar geen praktijkexamen
te kunnen doen op de fiets. Het was echter niet mogelijk om een parcours
af te kunnen leggen dat genoeg doordacht zou zijn vanwege de
wegwerkzaamheden in Stolwijk. Volgend jaar hopen we het weer op te
pakken, maar voor groep 8 blijft dit examen achterwege. Wel hebben we
gelukkig kunnen oefenen met het fietsen o.l.v. onze verkeersdeskundige,
zodat onze kinderen niet helemaal onvoorbereid op weg gaan naar de
vervolgscholen. Toch raden we u aan om een keer met uw kind mee te
fietsen naar de vervolgschool om zodoende uw kind te wijzen op
eventuele gevaarlijke stukken.
Alle groep 7 leerlingen hebben hun theorie examen gehaald! Van harte
gefeliciteerd! Nu alles nog in praktijk brengen!

Schoolreisgeld
Denkt u nog aan het overmaken van het schoolreisgeld voor uw
kind(eren)? Maandag 18 juni hopen we weg te gaan, maar het zou fijn zijn
als voor die datum het geld is overgemaakt. Alvast hartelijk dank!
Lukt dit om welke reden dan ook niet, wilt u dan contact opnemen met
ons?

Fotograaf
Maandag 28 mei komt de fotograaf
groepsfoto’s maken van de klassen. Deze keer
dus geen pasfoto’s of foto’s van broertjes en
zusjes.
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Vakantierooster
Voor het volgende cursusjaar maken we nog een keer het vakantierooster
bekend. Het is gemaakt volgens de richtlijnen die we moeten volgen. In
een enkel geval mogen we afwijken, maar we richten ons zoveel mogelijk
op het VO in Gouda. Toch komt het niet altijd overeen, maar we hopen
dat u zich erin kunt vinden.
Vakantierooster 2018-2019
•
•
•
•
•
•
•
•

Herfstvakantie van 22/10 t/m 26/10
Kerstvakantie van 24/12 t/m 4/1/2019
Voorjaarsvakantie van 25/2 t/m 1/3
Goede Vrijdag en Pasen 19/4 en 22/4
Meivakantie van 29/4 t/m 3/5
Pinkstervakantie van 10/6 t/m 15/6
Zomervakantie van 22/7 t/m 30/8
Biddag en Dankdag 7/11/2018 en 13/3/2019

Ledenvergadering
Op 7 juni staat de ledenvergadering op het rooster gepland. U bent dan
van harte welkom in de school. U krijgt ongetwijfeld (als u lid bent) hier
nog een uitnodiging voor. Noteer de datum alvast!

Klassenverdeling
Zoals u van ons gewend bent geven we in mei de nieuwe klassenverdeling
voor volgend jaar aan. Leerkrachten wisselen soms heel lang niet, maar
zijn ook wel eens toe aan een nieuwe uitdaging. Misschien een
verandering voor uw kind omdat ze van iets anders uit gingen, maar ook
goed om met veranderingen om te leren gaan.
Juf Nelleke gaat met zwangerschapsverlof. Heel fijn dat alles met haar
goed gaat, na alle misselijkheid! Ook heel blij zijn we dat juf Ageeth
Berkhof weer bij ons terug komt! Haar man en zij willen graag hier in de
buurt gaan wonen, en zo is alles weer gaan rollen. Een hartelijk welkom
aan onze voormalige collega!
Als juf Nelleke weer terug komt, zal juf Ageeth het werk in groep 1 samen
met haar gaan doen.
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WERKINDELING SCHOOLJAAR 2018-2019
(onder voorbehoud van wijzigingen)
GROEP

WIE

WANNEER

Groep 1 A. Berkhof

Aug.-dec. Op do., vrij-mo en ma.
Vanaf jan. 2019 op do. en vrij.mo
Aug.-dec. Op di. en wo.
Vanaf jan. 2019 op ma., di. en wo.

A. Zwiers
N. Kooiman
Groep 2 H. van Zaanen
A. Verkerk

Op ma, di en wo. (om de week)
Op wo. (om de week) do., en vrij.mo.

Groep 3 E. v Hertog
D. van Staveren

Hele week behalve maandag of vrij.mo.
Op maandag of vrij.mo.

Groep 4 H. Trouwborst
A. Monster

Op ma. en di.
Op wo., do. en vrij. mo.

Groep 5 B. Noordergraaf
E. Oudshoorn

Op ma., di. en wo.
Op do, en vrij.

Groep 6 M. van Winkelen
J. Korevaar

Op ma., di., wo. en vrij.
Op do.

Groep 7 S. Lokerse

De hele week.

Groep 8 J. de Visser
M. v Zijl

Ma. t/m do.
vrij.

Functie
Directeur

WIE
A.v. Zaanen

WANNEER
Hele week.

Adjunct/IB gr. 7 en 8 M. v. Zijl

Ma, di

Administratie + OA
in opleiding

M. v.d. Knijff

do. en vrij.

Administratie

L. Bogaard

di.mo. en wo.mo.

Remedial Teaching

C. Dekker

ma., di. en wo.

ICT

J. Korevaar

woe.

IB gr 1 t/m 6
MAADgroep/RT

D.v. Staveren.

di., do.

Fair
Onze fair werd druk bezocht! Heel hartelijk bedankt voor de komst naar
onze school! De kinderen keken er naar uit, maar wij ook! Het was enorm
leuk om dit te organiseren en elkaar te ontmoeten op een zonovergoten
plein!
(warm was het wel voor ouders die in de volle zon spullen stonden te
verkopen: een warm plekje, maar jullie hielden vol! Onze dank daarvoor!)
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We kunnen u meedelen dat de opbrengst is: €1589,56 .
een deel daarvan gaat naar Bartimeus, een ander deel naar
stichting Proplan. Hieronder een stukje dat iemand van deze
stichting naar onze school schreef voor de kinderen.

Beste kinderen van de Oranje Nassauschool,

Een poosje geleden hoorde ik via een juf van jullie school dat
jullie een Kleurrijke actie wilden gaan doen en dat een deel
van de opbrengst een kleurrijke donatie voor de Rastaschool
in Pakistan zou zijn. Wij waren blij verrast door dit aanbod!
Naar school gaan is voor kinderen in Nederland en in een groot deel van
de westerse wereld heel gewoon. Hoewel wij als Stichting Proplan
voornamelijk actief zijn in voormalig Joegoslavië kwam er een noodkreet
uit Pakistan van een school. Of we toch a.u.b. te
hulp konden schieten….. Wat is er aan de hand:
In het plaatsje Sheikhupura, in Pakistan staat
sinds eind 2013 de Rasta Primary school. Dicht
bij die school zijn een aantal steenfabrieken
waar de arbeiders als slaaf worden behandeld.
Kinderen die eerst ook moesten werken in die
steenfabrieken, kunnen nu naar school! Omdat
dit alles al erg veel geld kost, is er nauwelijks
geld voor schoolspullen, laat staan voor een
goede verfbeurt!
Vorige week mailde juf Noordergraaf dat jullie
een geweldig bedrag bij elkaar hadden
verzameld. Elke klas en ook een aantal ouders
boden in hun kraampjes allerlei (zelfgemaakte) kleurrijke producten/
activiteiten aan. Ik hoorde van een (zwart) donker doolhof, zijn er liters
(wit) ijs/ bakken (blauwe) viooltjes, (roze) taartjes en nog veel meer ... wat
zal dat er gezellig uit gezien hebben! Dit mooie bedrag zullen we besteden
aan verf en andere spullen om de school wat op te vrolijken.
Ik wil jullie mede namens de leerkrachten en kinderen van de Rastaschool
hartelijk bedanken voor jullie inzet!
Wie weet zie ik jullie nog eens bij het goede doelen
tankstation 'De Baanderij' in Gouda.
Wees gezegend!
Met vriendelijke groet,
Willem Pronk
'Stichting Proplan'
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Lezen
Onderstaande link kregen we als lees coördinatoren te zien op de cursus
technisch lezen. Waarom is lezen zo belangrijk? In dit korte filmpje wordt
dit getoond. Er zijn echt heel veel gebieden in het leven waarvoor dit
nuttig is. We weten dit allemaal misschien wel maar het is wellicht goed
om het onder de aandacht te brengen.
Veel kijkplezier!
https://www.bing.com/videos/search?q=Het+nut+van+lezen&&view=det
ail&mid=FC420621F7636B7081AAFC420621F7636B7081AA&&FORM=VRD
GAR

Privacywet (AVG)
Wie te maken heeft met het verwerken van persoonsgegevens, heeft te
maken met de privacywet. De laatste maanden lijkt het alsof dit volledig
nieuw is. We gaan echter al jaren zorgvuldig om met persoonlijke
gegevens, leerling dossiers en resultaten. Voor bijv. het plaatsen van
foto’s wordt al bij inschrijving gevraagd of u daarmee instemt of niet. De
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die net van kracht is,
is in die zin ‘slechts’ een aanscherping op die regels. En die aanscherping is
nodig: bij een wereld vol technologische mogelijkheden anno 2018 hoort
een wet die daarbij past!
Het zijn vooral de ingewikkelde termen die velen van ons zo over het
algemeen flink afschrikken. De nieuwe wet vraagt juist om duidelijkheid.
De bewoording moet helder, het moet beknopt en begrijpelijk zijn, zodat
u als ouders ook weet waar u toestemming voor geeft en waarvoor uw
gegevens gebruikt worden.
Als school moeten we vastleggen waarvoor we de verzamelde gegevens
gebruiken. We maken een register met gegevens die we verzamelen,
waarom we dat doen en wie daarmee mag
werken. Die documentatieplicht weegt in de
nieuwe privacywet zwaar.
Binnenkort krijgt u van ons informatie over de
gegevens die wij verzamelen en hoe we daar
mee om gaan. Uiteraard veranderen er ook
een aantal zaken. Zo zijn we terughoudend
met email met bijlagen, staan alle documenten
van school op één centrale plaats, (nooit op
usb-sticks of op persoonlijke apparaten). Nog
zo’n maatregel: Dit is de laatste nieuwsbrief
die we via internet verspreiden, voortaan
zullen de info’s als bijlage in een mail naar u
gestuurd worden, want er staat soms
persoonlijke informatie in die niet onnodig
verder verspreid hoeft te worden dan naar u
als ouders.
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Vanuit de kerkelijke gemeente alhier:

Gezellig dagje uit
Zomerfair t.b.v. aflossing kerkgebouw Ger.Gem. te Stolwijk D.V. zaterdag
2 juni vanaf 10.30 uur tot 15.30 uur. Grote overdekte markt met ruime
catering, veel stands met van alles te koop en te doen voor jong en oud.
Tevens is er een tweedehands-spullen kraam. Hartelijk welkom in de
loods van ‘Verdouw Bouwmaterialen’, Middelblok 166 te Gouderak!

Hartelijke groet,

Afzenders:
B. v. Zelm

Iets fout gegaan?
Sorry zeggen
zou niet misstaan

“Je scoort met een
vriendelijk woord. Zeg
het voort!”

Op school groeten we
elkaar als een
vriendelijk gebaar

Wij zorgen voor elkaar
en voor anderen, daar
hoeven we niks aan te
veranderen

Respect laat je blijken,
door tijdens een
gesprek elkaar aan te
kijken

Pesten is nooit goed.
Daarom spreken we af 8
dat niemand het doet

D. v. Staveren
J. Korevaar

