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Beste ouders, 

Info 3 van het huidige schooljaar is verschenen; veel leesplezier toegewenst! 

In december kunt u rekenen op een schoolkrant. De volgende info zal in 2016 verschijnen. 

Team 
Een hartelijke felicitatie aan juf Corine Dekker en haar man.  

Op 14 november waren zij 25 jaar getrouwd. We wensen hen van 

harte geluk en zegen toe.  

Nieuwe leerling 
Pieter Kool heeft zijn plaats in groep 1 ingenomen. Welkom en een fijne schooltijd 

gewenst! 

Vrij 
De groepen 1 en 2 zijn op dinsdag 1 december vrij. 

Jubileum 
Aanvankelijk waren de dankdienst en de reünie op dezelfde dag gepland. Logistiek is dit 

niet goed te combineren. Daarom is besloten de zang- en dankdienst op woensdagavond 

18 mei 2016 te laten plaatsvinden. De reünie is gepland op de zaterdag 21 mei.  

Inmiddels is op Facebook een pagina geplaatst, waarop het laatste nieuws m.b.t. de 

reünie vermeld wordt.  

Woord en Daad 
 

De voorlichtingsbijeenkomst voor de groepen 1 t/m 7 was zeer geslaagd. Op boeiende en 

indringende wijze heeft mw. Brand de problematiek van sponsorkinderen aan ons 

duidelijk gemaakt. Aan haar werd € 410,-  overhandigd (Dankdagactie t.b.v. Burkina Faso). 

Ons geld maakt het beslissende verschil voor een kind: armoede of toekomst!  

EHBO-examen 
Alle leerlingen van groep 8 zijn geslaagd voor het EHBO-examen. 

Proficiat! Een woord van dank aan de vrijwilligers van de EHBO-

vereniging Stolwijk. Zij hebben met enthousiasme de 

praktijklessen gegeven.  
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Creamorgen 
De eerste creamorgen zit erop. Naar ons beleven, verliep alles 

naar wens. Er werd flink geknutseld en de sfeer was prima. Dank 

aan alle ‘hulpmoeders’. 

 

 

Schoonmaakavond 
Alle ouders die op de schoonmaakavond van afgelopen maandag aanwezig zijn geweest: 

heel hartelijk bedankt!! 

Continurooster 
Af en toe vragen ouders of wij als school nadenken over invoering van het continurooster. 

Op de laatste MR-vergadering is het uitgebreid besproken. De ervaringen in het land zijn 

erg verschillend, van zeer positief tot negatief. Je hebt met meer partijen te maken: 

ouders, kinderen en teamleden, ieder met eigen belangen. Op dit moment zien wij, voor 

de school als geheel, geen voordelen en zullen we niet overgaan tot het instellen van een 

continurooster. 

Fietsenstalling 
Vanaf 1 december wijzigen de plaatsen van de 

fietsenstalling. Groep 5 en 6 gaan weer naar de 

onoverdekte; groep 7 en 8 naar de overdekte.  

Vanuit de MR 
Bedankt: Fijn dat ouders gebruik gaan maken van het mailadres van de MR (mr@ons-

stolwijk.nl). Daaruit blijkt dat u ons weet te vinden. Blijf er gebruik van maken. 

Parkeren: Een vriendelijk, maar ook dringend verzoek zo te parkeren dat het voor 

anderen geen hinder en gevaar oplevert.  

Dus: geen auto achter een andere auto parkeren, zodat deze niet 

weg kan rijden. Tip: er is voldoende parkeergelegenheid bij het 

zwembad (hoeft u alleen het bruggetje over) of op de Bilwijkerweg 

(over de brug).  

Maakt u gebruik van de Hennephof? Kijkt u dan a.u.b uit en graag 

stapvoets rijden. Kinderen die vanaf het schoolplein de straat op gaan, lopen echt 

gevaar!!! 

Fruit: Als directie en MR willen wij aandacht vragen voor gezond snoepen en gezonde 

traktaties. U begrijpt het al: wij willen aandacht vragen voor fruit!  

Even voor alle duidelijkheid: kleuters mogen ’s middags geen snoepgoed/koeken 

meenemen voor de korte pauze. Alleen fruit is toegestaan. 
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Centrum Jeugd en gezin 
Het CJG verzocht ons onderstaande tekst te plaatsen: 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin/Sociaal Team Jeugd is dé plek waar 

ouders terecht kunnen met allerlei vragen over opgroeien, opvoeden en 

jeugdhulp. Wij denken mee, bieden ondersteuning en regelen jeugdhulp 

als dat nodig is. Ook organiseren we thema-avonden, cursussen en ondersteunen 

oudernetwerken.  Kijk voor meer informatie de website www.cjggouda.nl of volg ons voor 

nieuws, tips, cursussen en lokale activiteiten op facebookpagina 

https://www.facebook.com/CJGSociaalTeamJeugd en twitter https://twitter.com/ 

@CJGMH.nl   

Surfspot is Schoolspot geworden 
Software voor thuisgebruik kunt u als ouders van leerlingen op onze school met korting 
aanschaffen. Voorheen heette deze webwinkel Surfspot, tegenwoordig Schoolspot. Op 
school werken we met speciale educatieve of oefensoftware, maar ook met 
standaardsoftware zoals Microsoft Office. Via een speciale stichting zijn gunstige licenties 
afgesloten voor het onderwijs. Via Schoolspot.nl kunnen (ouders van) leerlingen ook voor 
thuis gebruik maken van lagere prijzen. Via Schoolspot.nl kunt u zich aanmelden en 
aangeven dat uw kind op de Oranje-Nassauschool zit. U krijgt dan inloggegevens en kunt 
vervolgens via de webshop bestellen. Er staat een link naar Schoolspot vermeld onderaan 
de website van onze school. 

Nieuwbouw Hazelmuis 
In week 51 (16,17 en 18 december) starten de bouwwerkzaamheden (heien) voor het 
nieuwe schoolgebouw van onze buren. Ongetwijfeld zal dat voor ONS wat overlast 
veroorzaken, maar daar is niets aan te doen. Het bouwverkeer zal alle 
veiligheidsvoorschriften opvolgen. We wensen onze buurschool en Kern Kinderopvang 
een voorspoedige bouwperiode toe. 

Schaken 
Informatie en deelnameformulier over ‘schoolschaken 2015-2016 voor beginners’ voor 
basisscholen in de Krimpenerwaard kunt u vinden op schakenmetplezier.nl  

Schoolagenda 

Datum Activiteit 

1 december Groep 1 en 2 vrij 

16 december Creamorgen 

18 december Kerstviering in de hal 

Week 52 en 53 Kerstvakantie 

6 januari Hoofdluiscontrole 

 
Met vriendelijke groet, namens het team, 

A.C. van Zaanen 
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