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Beste ouders, 

Team 
Allereerst een hartelijke felicitatie aan juf Noordergraaf. Zij werkt op 1 

februari 12 ½  jaar op onze school. Dat betekent dat ze ongeveer 300 

kinderen heeft leren lezen en zo aan een belangrijk deel van hun ontwikkeling heeft 

meegewerkt. We wensen haar nog veel werkplezier toe.  

Ons team wordt vanaf februari versterkt door Juf De With en juf De Jong. Juf De With gaat 

als lio-stagiaire (Driestar) werken in groep 4; juf De Jong (Hoornbeeck) assisteert op maan- 

en dinsdag in groep 0/1. Een hartelijk welkom alvast aan beiden. Juf Dekker zal vanaf 

februari op donder- en vrijdagmorgen ook werkzaam zijn in groep 0/1. We starten dit 

schooljaar geen aparte instroomgroep, maar dan zijn een paar extra handen in de groep 

wel nodig. Succes allemaal. 

Nieuwe leerlingen 
In december/januari zijn acht nieuwe leerlingen op school 
gekomen (groep 0/1): Sem Gommer, Tom van Blijderveen, 
Alice Voets, Ruben van Randwijk, Joas de Jong, Tobias 
Schepers en Thamar van Lint. In groep 3 verwelkomen we 
Elian van Wijk. Leuk dat jullie er zijn. Een fijne tijd toegewenst! 
 

 

Aanmelding nieuwe leerlingen 
Graag willen we nog meer leerlingen verwelkomen. Op 1 en 2 februari hoop 
ik de aanmeldingsgesprekken te voeren. Zie onderstaande advertentie: 
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Het aanmelden van nieuwe 
leerlingen 
 
 De inschrijving is bedoeld voor kinderen die voor 1 oktober 2017 
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Rechtsklik, Veld bijwerken, in 

z’n geheel bijwerken 
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 Betreft het uw eerste kind bij ons op school? 
Neemt u dan van tevoren telefonisch contact op met de school om 
een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek. U kunt vragen 
naar dhr. Van Zaanen of mw. Van Zijl. 
 
 Hebt u al kinderen op school? 
Dan kunt u het inschrijfformulier bij de directie opvragen en thuis invullen. 

 

 

 

 

 

 

  v  o  o  r    c  h  r  i  s  t  e  l  ij  k    b  a  s  i  s  o  n  d  e  r  w  ij  s 

Oranje-Nassauschool, Bilwijkerweg 6a, 2821 SB, Stolwijk 
Telefoon (0182) 34 14 48 (algemeen)  

 
 

Meeleven 
Niet zo heel vaak besteden we in een info aandacht aan een gezin specifiek. Deze keer 

wel. We leven van harte mee met fam. De Jong. Deze week start de vader van Mats en 

Frederike met intensieve kuren. Zij hebben al een lange weg achter de rug. Wij bidden om 

kracht en genade om ook nu de stappen te kunnen zetten.  

Jubileum 
Soms moet je ook aan alles denken… We hadden de 

jubileumzangdienst gepland op woensdag 18 mei. 

Dat blijkt echter de slotavond van de kermis te zijn. 

Die combinatie is niet zo handig, omdat alles 

afgebroken moet worden en vrachtwagens af en aan 

rijden. Daarom hebben we besloten de zangdienst 

door te schuiven naar donderdag 19 mei. Wilt u deze datum alvast noteren? 

De jubileumcommissie is nog steeds zeer actief. Begin februari worden er advertenties  in 

het RD en het Kontakt geplaatst. Daarin wordt verwezen naar een advertentie op de site. 

In genoemde advertentie staat een aanmeldformulier voor de reünie op zaterdag 21 mei. 

Ook kan men zich opgeven voor de glossy die in de maak is (huidige gezinnen krijgen deze 

gratis aangeboden). Kent u mensen die interesse hebben in het jubileum, wijs hen dan 

even op de site (www.ons-stolwijk.nl). 

Schoolplein en flessenactie 

Gelijktijdig met het jubileum 
willen we het schoolplein 
updaten. Er is een ontwerp 
gemaakt dat meer kleur in 
het geheel gaat brengen. De 
stoplichtinstallatie gaat 
verdwijnen, de rubbertegels 
worden vervangen door 
gekleurd kunstgras, er 
komen zitelementen, het speelhuisje op het kleuterplein wordt vervangen en er komen 
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speelboomstammen op de rotonde. Een totale renovatie past niet binnen de beschikbare 
middelen. Daarbij komt dat de gemeente Krimpenerwaard op de plaats van de oude 
Hazelmuis een boeiend speelterrein gaat aanleggen. Een dergelijke invulling hoeven wij 
dus niet te kiezen. Ondanks de beperkte renovatie praten we toch al gauw over een 
kostenpost van € 20.000,- Het schoolbestuur heeft geld gereserveerd en d.m.v. 
sponsoring proberen we geld bij elkaar te krijgen.  
Toch gaan we ook een beroep op u en de leerlingen doen. Op 22 april willen we een 
sponsorloop voor de hele school organiseren en vanaf 1 februari ( tot en met april) 
starten we met een lege flessenactie. Aan u de vraag lege flessen of bonnetjes van lege 
flessen van de Emté, Plus en/of Lidl op school in te leveren (de voorkeur gaat uit naar 
bonnetjes!!). Bij de kleuteringang treft u het ONS-marktkraampje aan. Daarop staan 
manden en tassen (per winkel) waarin u de bonnetjes en flessen kunt doen. Vindt uw kind 
het leuker een lege fles in te leveren, dan kan dat ook. Doet u dan de fles in de juiste tas. 
Wij zullen dan zorgen dat ze ingeleverd worden. De opbrengst zullen we steeds bij het 
kraampje bijhouden. Doet u, samen met uw kind(eren), mee? Alvast hartelijk bedankt! 

Ouderavond 
Afgelopen donderdag waren we met een flink aantal ouders en kinderen uit de groepen 7 

en 8 bij elkaar om na te denken over het 

thema social media. Fijn dat er zoveel 

waren. Hoewel elk gezin het omgaan met 

social media op een eigen manier zal 

beleven, was het samen nadenken over het 

gebruik ervan de winst van deze avond. 

 

MR 
De MR vergadert op 1 februari. Wilt u als ouders gesprekspunten inbrengen, stuurt u dan 

een mail naar mr@ons-stolwijk.nl 

Fietsenstalling 
Met ingang van 1 februari veranderen de plaatsen weer: groep 7 en 8 gaan naar de 

overdekte stalling, de groepen 5,6,7 naar de niet overdekte. 

Verkeer 
In een wijkoverleg rond de inrichting van het gebied rond 

de nieuwe Hazelmuis is geklaagd over het verkeersgedrag 

van onze ouders. En eerlijk gezegd vind ook ik het geregeld 

niet acceptabel: ouders parkeren hun auto achter een 

andere auto en brengen rustig hun kind naar school; 

diverse ouders rijden met redelijke snelheid de Hennephof 

in, terwijl die straat daar niet voor bedoeld is.  

De reden: we hebben geen zin om iets verder weg (100 meter, over het bruggetje) te 

parkeren en even lopend naar school te komen. Ik heb hier al diverse keren op gewezen, 
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maar verbetering is niet te merken. De teneur van dit verhaal: laten we het toch simpel 

oplossen door iets verder (Bilwijkerweg, Irisstraat e.d.) te parkeren en lopend verder te 

gaan. Een ander advies: gebruik de fiets. 

Woord en Daad geld 
Met de MR is afgesproken de weekopbrengsten van het Woord en Daad-geld te 

publiceren. De munten/de bonnen 

worden elke week door Jan Willem 

(groep 8) geteld en in een overzichtje 

gezet. Hij merkte op dat de opbrengst 

elke week hoger wordt! Die lijn moeten 

we vasthouden! Hartelijk bedankt. 

4-jan 71,4 

11-jan 80,85 

18-jan 96,25 

25-jan 97,4 

 

School gesloten 
8 februari is de school (alle leerlingen) de hele dag gesloten. De leerkrachten zijn wel 

aanwezig. 

Schoolagenda 

Datum Activiteit 

1 februari Inschrijfavond 

1 februari MR 

2 februari Inschrijfavond 

8 februari Lesvrij groep 1-8  

12 februari Rapporten mee 

16 februari Contactavond 

16 februari Bestuur 

17 februari Creamorgen 

18 februari Contactavond 

Week 8 Voorjaarsvakantie  

 
Met vriendelijke groet, namens het team, 

A.C. van Zaanen 
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