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Beste ouders, 

Algemeen 
Soms lopen mails via Parnassys en info’s elkaar voor de voeten. Mogelijk leest u in deze 

info nieuws dat al via de mail bij u is binnengekomen. Daar is helaas niets aan te doen. We 

hopen toch dat u deze info met plezier en interesse leest. 

Meeleven  
Ook op deze plaats willen we hartelijk meeleven met juf Van Zijl, haar man en kinderen. In 

al hun verdriet en gemis wensen en bidden we hen de troostende nabijheid van de Goede 

Herder toe.  

Vorige week overleed de oma van meester Vermeulen. De Heere zij ook hen nabij. 

Hemelvaartsviering 
Met dankbaarheid kijken we terug op de Hemelvaartsviering. De Heere Jezus, als Koning 

der koningen, mocht centraal staan. Hem zij alle eer! 

Fijn dat u als ouders en belangstellenden erbij was. 

Team 
Zoals u al hebt gehoord, gaat meester Vermeulen onze school met ingang van het nieuwe 

schooljaar verlaten. Tien jaar heeft hij hier gewerkt. We bedanken hem alvast voor zijn 

inzet en betrokkenheid.  

We zijn dankbaar dat we al heel snel een opvolger hebben kunnen benoemen in de 

persoon van meester De Visser. Momenteel rondt hij zijn Pabo-opleiding af. We roepen 

hem een hartelijk welkom toe. De eerste 

contacten waren erg positief. We hopen daarom 

op een prettige samenwerking. 

Recent hebben we als team tijdens een gezellige 

lunch erbij stilgestaan dat juf Dekker, juf 

Meerkerk, meester Van Winkelen en juf Van Zijl 12 ½ jaar werkzaam waren op onze 

school. Nogmaals gefeliciteerd en bedankt voor alles wat jullie voor de ONS hebben 

gedaan.  

Binnenkort nemen onze Lio-stagiaires afscheid van de groepen waarin ze nu stage lopen. 

Het betreft de jufs Booij (groep 4) en Trouwborst (groep 1). We bedanken hen heel 

hartelijk voor hun inzet en collegialiteit. Het was fijn dat jullie op school waren. We 

wensen hen voor de toekomst alle goeds en bovenal zegen toe. Juf Trouwborst neemt tot 

het einde van het schooljaar de instroomgroep nog voor haar rekening. Fijn. 

Uit onderzoek in de afgelopen week is gebleken dat de gezondheidstoestand van meester 

Van Zaanen stabiel is. De scan van begin juni gaat bepalen of de kuren hervat kunnen 

worden. Gelukkig is hij weer geregeld op school aanwezig om ondersteunende 

werkzaamheden te verrichten. 
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Groepsverdeling komend schooljaar 
U zult begrijpen dat door het vertrek van meester Vermeulen het vaststellen van de 

groepsverdeling voor het komend schooljaar iets vertraagd is. Zodra alles definitief is 

hoort u meer van ons. 

Verkeersexamen 
Alle leerlingen van groep 7 van harte gefeliciteerd 

met het behalen van het theoretisch 

verkeersexamen. Als het goed is, volgt volgend jaar 

het praktisch verkeersexamen. 

Dodenherdenking 
Fijn dat Marit, Julianne en Sophie namens onze 

school hebben meegewerkt aan de jaarlijkse 

Dodenherdenking. Bedankt hiervoor. 

Cito 
Groep 8 heeft voor het eerst meegedaan met de nieuwe centrale eindtoets voor het 

basisonderwijs. De resultaten stemmen tot tevredenheid. We komen hier later nog op 

terug. 

Schoolreis 
Aanstaande maandag (afhankelijk van de 

weersomstandigheden) hopen de kleuters op schoolreis naar de 

speeltuin bij de Julianasluis te gaan. De groepen 3 t/m 8 gaan op 

dinsdag 9 juni naar het Dolfinarium in Harderwijk. We wensen 

alle leerlingen een heel fijne schoolreis, mooi weer en een 

veilige thuiskomst toe. Over de schoolreis van groep 3 t/m 8 

krijgt u nog een mail.  

 

De ONS en 70 jaar bevrijding 
Natuurlijk willen we als school stilstaan bij het feit dat ons land 70 jaar geleden bevrijd 

werd. In groep 8 wordt dat bijvoorbeeld in projectvorm gedaan.  

Nu de schoolfair door omstandigheden dit jaar niet door kon gaan, zochten we als team 

toch naar een moment om alle bij de school betrokkenen op een ontspannen manier te 

ontmoeten. Daarom leek het ons een leuk idee op dinsdag 16 juni aan het begin van de 

avond activiteiten voor leerlingen en 

ouders te organiseren en het geheel af te 

sluiten met een ‘bevrijdingsconcert’ op het 

schoolplein. U ontvangt nog nadere info, 

maar noteer de datum alvast in uw 

agenda.  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.vvgschool.nl/images/nieuwsbrieven/Verkeersexamen-highres.jpg&imgrefurl=http://www.de-tovercirkel.nl/node/564&docid=0cPCMaNrdljHwM&tbnid=TIB3IgxfEoUkeM:&w=1383&h=1392&ei=BkxkVbK5E8j2UM_8gPgK&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.ikwordzzper.nl/App_Files_IkWordZZPer/FileInstances/Page/1489/nl-NL/Published/XLarge_dolfinarium.jpg&imgrefurl=http://www.ikwordzzper.nl/zzp-collectief/q-plan-collectief/28-korting-zzp-uitje-lid-dolfinarium&docid=-zxj2e0Eh_TzFM&tbnid=rkbKL6E8IgbmUM:&w=178&h=157&ei=XkxkVablHYejU5qXgagL&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://denhaagfm.nl/wp-content/uploads/2015/05/70-jaar-bevrijding-vlag.jpg&imgrefurl=http://denhaagfm.nl/2015/05/03/den-haag-70-jaar-bevrijd-in-mediamix/&docid=m19avaNWWs05eM&tbnid=NqQyYkwGdiQ_5M:&w=1280&h=720&ei=pkxkVbbNDIvcUfWEgYgE&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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MR 
MR verkiezing. Binnenkort is de jaarlijkse verkiezingsprocedure van de MR aan de orde. 

Via het rooster van aftreden is ieder jaar 1 lid van de oudergeleding aftredend en 

eventueel herkiesbaar. Vorig jaar is voorzitter Jan Voets verkozen in een tussentijdse 

vacature wegens verhuizing van Hendrik-Jan de Jong. Die zittingsperiode is formeel 

voorbij en daardoor is Jan Voets aftredend en herkiesbaar. Volgens de reglementen is er 

gelegenheid om u aan te melden als tegenkandidaat. De uiterste inleverdatum hiervoor is 

donderdag 4 juni 2015.  

Bij de ingang van het grote plein staat hiervoor de bekende melkbus. Als er geen 

tegenkandidaat is, hoopt Jan Voets zijn werk als voorzitter van de MR met veel 

enthousiasme  voort te zetten.  

Met vriendelijke groet,  

De medezeggenschapsraad  

Ouderbijdrage 

Nog niet alle ouders hebben de ouderbijdrage betaald. Wij benadrukken dat deze vrijwillig 

is, maar hopen toch dat u hem over wilt maken (NL40RABO0361428901). Van deze 

bijdrage worden extra dingen aangeschaft die niet uit de reguliere onderwijsvergoeding 

betaald kunnen worden. Alvast hartelijk bedankt. 

Rekenmorgen 
Woensdag 27 mei hebben de groepen 3 en 4 een rekenmorgen.  Het thema is onze 

speeltuin. Veel rekenplezier gewenst! 

 

Voetbaldoeltjes 

Recent zijn door de gemeente op het schoolplein twee voetbaldoeltjes geplaatst. Dit was 

nog het resultaat van de laatstgehouden Jeugdgemeenteraad. We zullen er dankbaar 

gebruik van maken! 

Walk4water 

Groep 5 heeft meegedaan aan een sponsorloop voor ZOA. De juf 

schreef het volgende: 

Vrijdagmiddag 1 mei hebben we de sponsorloop gedaan voor ZOA. 

Met water op onze rug rennen en wandelen voor het goede doel. 

We kregen elk rondje meer respect voor de kinderen die elke dag 6 uur 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.sbodeopstap.nl/blog/bericht?Paged=TRUE&PagedPrev=TRUE&p_PublishedDate=20140226+17:34:00&p_ID=66&PageFirstRow=21&View={722C2E82-1184-4D5A-8EBF-2313D5E5FC20}&ei=90xkVduUCYXxUIDTgLAM&bvm=bv.93990622,d.d24&psig=AFQjCNEHsoUFGXg9Bp273wwE2abwXy-GZQ&ust=1432723050358262
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moeten lopen voor water. 

Wij hebben het maar een half uur gedaan. 

Kangeroewedstrijd 

Jaarlijks wordt in maart de W4Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd gehouden in ruim 55 

landen. De wedstrijd bestaat uit vijfkeuzevragen, die een leerling waarschijnlijk nooit eerder 

gezien heeft. De moeilijkheid loopt op van eenvoudig tot zeer moeilijk. Er zijn vijf niveaus: 

wizFUN, wizKID, wizSMART, wizBRAIN en wizPROF. De deelnemende landen spreken samen de 

opgaven af. 

Samen met 1680 andere basisscholen hebben 113 kinderen uit de groepen 4 t/m/ 8 van de 

ONS meegedaan met deze landelijke rekenwedstrijd. 

De scores zijn binnen en iedereen heeft naast een folder, een certificaat en een denkspelletje 

gekregen. 

En er waren wat extra prijsjes te verdelen onder de winnaars van de groepen. 

De opdrachten maken, of uitwerkingen bekijken? 

Op de site  http://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/  kunt u informatie over deze wedstrijd 

vinden. 

 

 

Schooldammen 
Onze schooldammers hebben het super gedaan. Op 11 

april hebben ze de tweede plaats behaald op de halve 

finale van het Nederlands kampioenschap dammen. Op 

30 mei gaan ze naar Hoogeveen voor de finale. Succes 

jongens!  

Avondvierdaagse 
Fijn dat kinderen en ouders onze school vertegenwoordigd hebben tijdens de 

Avondvierdaagse in Gouda!! 

Tot slot 
Met hartelijke groet, mede namens het schoolteam, 

de directie 
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