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Beste ouders, 

Vlak voor de voorjaarsvakantie bieden we u nog een korte info aan. Veel leesplezier 

toegewenst. 

Team 
Juf Den Hertog heeft i.v.m. lichamelijke klachten haar werkzaamheden in groep 5 eerder 

moeten beëindigen dan zij gehoopt had. Haar zwangerschapsverlof gaat op 25 februari in. 

We wensen haar van harte een goed verlof en een voorspoedige bevalling toe.  

Juf Van Pelt zal haar vervangen. We bedanken de vervangers voor hun inzet. Fijn! 

Lijdenstijd en Pasen 
Met de kinderen hopen we de komende weken stil te staan bij het 

lijden en sterven van de Heere Jezus, maar ook bij Zijn opstanding 

uit de dood.  

Duizend, duizendmaal o Heer’, zij U daarvoor dank en eer.  

Bidt u mee om zegen over de vertellingen? 

 

Ouderpanel 
Vier ouders hebben zich opgegeven voor het ouderpanel (begin maart). U nog niet? 

Dan mist u wat! Kom meedenken over het onderwijs op de O.N.S. U bent welkom.  

Bel of mail even. 

Rapporten en contactavonden 
De meeste kinderen van de school hebben afgelopen vrijdag hun rapport meegekregen. 

Deze week zijn de contactavonden. We hopen en rekenen op fijne, open gesprekken. 

Samen voor uw kind! 

Jubileum 
De organisatie van het 
jubileum neemt steeds 
vastere vormen aan. We 
zijn benieuwd hoeveel 
mensen zich voor de reünie 
hebben opgegeven. Mocht 
u nog mensen weten die 
interesse hebben, wijs ze 
dan even op de site 
www.ons-stolwijk.nl . 
Het programma voor de 
zangdienst is klaar, de 
schoolreis is afgesproken  
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en het maken van de glossy nadert zijn voltooiing. 
De renovatie van het plein is gepland in de meivakantie. De zaterdag voor deze vakantie 

(23 april) moeten alle rubbertegels verwijderd worden. We doen dan ook een beroep 
op alle vaders om even te komen helpen (dan is de klus zo geklaard). Er komt nog 
een mail over, maar noteert u alvast deze datum!! 
Fijn is het dat bedrijven de renovatie van het plein willen sponsoren. Hun namen en 
eventuele logo’s treft u onderaan de info aan. Ze zullen ook op de site vermeld worden. 
Op 22 april (Koningsspelen) willen we een sponsorloop voor alle leerlingen organiseren.  
U hoort daar nog wel meer van. 
Graag brengen we de flessenactie opnieuw onder uw aandacht. De vaart komt er 
langzaam maar zeker  in (tot nu toe is er € 61,- opgehaald) . Vindt u bonnetjes te lastig, 
neemt u dan de flessen mee naar school! 
Het is echt nodig, want de kosten van de renovatie bedragen toch zo’n slordige 20.000 
euro. 

Vrijwillige ouderbijdrage 
24 ouders hebben de vrijwillige ouderbijdrage nog niet 

voldaan. Een vriendelijke herinnering. U kunt het geld 

overmaken op rek.nr. NL40 RABO 0361428901 t.n.v. Ver. 

School met de Bijbel o.v.v. ouderbijdrage. Het geld wordt o.a. 

besteed aan extra lesmaterialen voor alle groepen.  

Schooldammen 
Het onderstaande kregen we door van de fam. De 
Wilde. Zij coördineren het schooldammen, waarvoor 
onze hartelijk dank! 
 
 
 

De ONS heeft zich afgelopen zaterdag weer van zijn beste kant laten zien!! 
Wat hebben ze allemaal geweldig goed hun best gedaan vanmorgen! En wat was het 
gezellig! 
Bij deze even een update met de behaalde punten. 
 
Groep 5/6 
Monica Stolk was poule-winnaar met 13 punten! Heel knap gedaan! 
Noelle de Wilde kwam daar vlak achteraan met 11 punten! Heel goed! 
Helaas te weinig ONS-deelnemers in deze categorie om door te gaan naar de volgende 
ronde.. 
 
Groep 7//8 
Daar regende het lintjes voor de poule-winnaars! Jelle Dekker, Liza de Wilde, Christian 
Meima, Rick de Jong, Christian de Pater, Jan-Willem de Jong, en Bernhard Oudijn, zij 
waren allemaal winnaars in hun poule! 
En met alle leerlingen van de ONS kregen ze het zelfs voor elkaar om met 2!! bekers naar 
huis te gaan. 
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Het team van vorig jaar plaatste zich weer bijna ongeslagen op de eerste plaats. 
Team 2 wist een derde plaats te veroveren. Heel goed gedaan! 
Dat betekent dat het eerste team definitief door is naar de volgende ronde! 
Voor het tweede team is het even afwachten om dat ze met hun derde plaats op de 
reserve lijst zijn komen te staan. 
Er is een heel grote kans dat zij toch mee mogen doen, daarom is geadviseerd om ze wel 
alvast in te schrijven. 

Via onderstaande link kunnen de foto's bekeken worden die door de organisatie zijn 
gemaakt. 
https://www.dropbox.com/sh/urhawd28h3o9z65/AACRq0F43YhLpd6kdG01l1S2a?dl=0 

 

Voorschoolse opvang 
Kern kinderopvang verzocht mij alvast door te geven dat wanneer de nieuwbouw van de 

Hazelmuis klaar is zij willen starten met voorschoolse opvang vanaf 7 uur. 

Fietsenstalling  
Na de voorjaarsvakantie wisselen weer 

de fietsenstallingplaatsen. 5,6,7 gaan 

naar de overdekte stalling; groep 7 en 8 

naar het onoverdekte gedeelte. 

 

 

 
 

Traktaties 
Denkt u aan ‘gezonde’ traktaties? Een vriendelijk verzoek: graag geen 

popcorn of andere zeer kruimelende traktaties (of u moet even een 

schoonmaker meesturen). 

Geen school 
De groepen 1 en 2 zijn op 3 maart vrij. De hele school is 9 maart gesloten i.v.m. de 

jaarlijkse Biddag. 

 

Schoolagenda 

Datum Activiteit 

22 t/m 26 februari Voorjaarsvakantie 

29 februari Start thema 4 Leefstijl 

3 maart Lesvrij groep 1 en 2 

https://mx1.scanmail.nl/canit/urlproxy.php?_q=aHR0cHM6Ly93d3cuZHJvcGJveC5jb20vc2gvdXJoYXdkMjhoM285ejY1L0FBQ1JxMEY0M1loTHBkNmtkRzAxbDFTMmE%2FZGw9MA%3D%3D&_r=YmFzZQ%3D%3D
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.nederweert24.nl/wp-content/uploads/2014/08/Fietsenstalling.jpeg&imgrefurl=http://www.nederweert24.nl/2014/10/13/petitie-voor-behoud-bewaakte-fietsenstalling-weert/&docid=7oZD1nRgThKWIM&tbnid=CVK0xK5foeqzIM:&w=1200&h=801&ved=0ahUKEwjYrfGzx_nKAhXrHpoKHXDrCzsQxiAIAg&iact=c&ictx=1
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9 maart Biddag 

16 maart Creamorgen 

18 maart Pannenkoekendag groep 3  

21 maart Schoonmaakavond letters A-H 

25 maart Goede Vrijdag 

28 maart Tweede Paasdag 

 

Leestip (van de leescoördinatoren ) 

 

http://www.meestertim.nl/wp-content/uploads/2013/09/lezen.jpg


 
 

5 
 

 

Vakantie 
We wensen iedereen een heerlijke voorjaarsvakantie toe! 

 

Met vriendelijke groet, namens het team, 

A.C. van Zaanen 

 

We bedanken onderstaande bedrijven die de renovatie  van O.N.S. 

schoolplein sponsoren: 

 

Lier Elektro-techniek 

 

 

Benschop Hovenier 

Anto Elektra 

 

 

 

Administratiekantoor                

C. Burggraaf 

Verwaal Transport 

 

Buro210 

 
 
 
 

Loon- en 

Kraanverhuurbedrijf   

De Vries 

 

 

Verheij Integrale 

groenzorg 

 


