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Beste ouders, 

Team 
In het gezin van juf Den Hertog is een dochtertje 

geboren. Zij heet Sara. Een heel hartelijke 

felicitatie van ons allen. Zegen en geluk 

toegewenst.  
Juf Ageeth heeft ook blij nieuws bekend 

gemaakt: zij en haar man verwachten in 

november een baby. Gefeliciteerd en al het 

goede toegewenst. 

Formatie 16-17 
Voor het komend schooljaar hadden we een behoorlijk andere formatie in elkaar 
‘geknutseld’, maar het zwangerschapsverlof van juf Lingen heeft ons toch maar doen 
besluiten voor een ‘veilige’ constructie met zo min mogelijk wijzigingen te kiezen. 
Hieronder ziet u de formatie staan: 

Groep1 Juf Mathilda 
Juf Ageeth / vervangster 

Groep 2 Juf Annette 
Juf Hélène 

Groep 3 Juf Noordergraaf 
Juf Den Hertog 

Groep 4 Juf Monster 
Juf Trouwborst 

Groep 5 Juf Van Pelt (vervult zwangerschapsverlof 
juf Lingen) 
Juf Lingen 

Groep 6 Meester De Visser 
Juf Korevaar 

Groep 7 Juf Lokerse 
Meester van Zaanen 

Groep 8 Meester Van Winkelen 
Juf Van Zijl 
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Vakantierooster (onder voorbehoud) 
Na overleg met MR en team heeft het bestuur voorlopig het volgende vakantierooster 
vastgesteld: 

Herfstvakantie              17/10 t/m 21/10/16 

Kerstvakantie                26/12/16 t/m 6/1/17 

Voorjaarsvakantie          24/2 t/m 3/3/17 

Goede Vrijdag/Pasen      14 en 17/4/17 

Meivakantie (waaronder 

Koningsdag)                    24/4 t/m 28/4/17 

Bevrijdingsdag                5/5 

Hemelvaartsvakantie      25/5 en 26/5/17 

Pinkstervakantie             5 en 6/6/17 

Zomervakantie                10/7 t/m 18/8/17 

Bid- en Dankdag              2/11/16 en 8/3/17 

Op een aantal dagen zullen de leerlingen van groep 

1 t/m 4 extra vrij zijn. Deze worden later 

bekendgemaakt 

 
 

Koningsspelen 
Aanstaande vrijdag staan de 
Koningsspelen in het teken van de 
sponsorloop ten bate van het nieuwe 
schoolplein. We hopen op schitterend 
weer en een mooie opbrengst. De 
kinderen kunnen het geld op 9 mei bij 
de leerkracht inleveren.  
 
 
 
 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.de-midweek.nl/files/2014/04/koningsdag.jpg&imgrefurl=http://www.de-midweek.nl/nieuws/19539/feestelijke-opening-koningsspelen-marum/&docid=WFZ8IQtPI5wNpM&tbnid=Zkr-xpoFR_xEdM:&w=522&h=378&bih=985&biw=1920&ved=0ahUKEwiU8PLjnJjMAhWHDxoKHYSiD-MQxiAIAg&iact=c&ictx=1
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Jubileum 
De viering van het 100-jarig bestaan komt steeds dichterbij. Het programma is vastgesteld 

en staat hieronder (onder voorbehoud!!) vermeld. Een definitieve feestfolder ontvangt u 

in de week van 9 mei. 

 

 

 

Feestweek 
D.V. dinsdag 17 mei t/m woensdag 25 mei 2016 

 

Activiteit Datum en tijdstip 
 Lanceren 

website door  
groep 8 

 Onthullen nieuw 
logo/openen 

schoolplein door 
burgemeester, 
wethouder en 

jongste en 
oudste leerling 

 Aanbieden 
plantenbak aan 

gemeente 
 High tea voor 

leerlingen 

Dinsdag 17 mei 
 11 uur lanceren website  

 13.30 uur onthulling / opening 
 13.45 uur tot 14 uur vrij spelen op het 

plein 
 14.30 tot 15.15 uur high tea voor 

leerlingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werken aan 
eindpresentatie  

(gewone schooldag) 

Woensdag 18 mei 
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 Maken 
feestfoto’s 

 Zang- en 
dankdienst 

 

Donderdag  19 mei 
 Vanaf 9.30 uur foto’s maken 
 Aanvang viering 19.30 uur. 

Schoolkoor oefent van 18.30 uur tot 
19 uur. Kerk open 19 uur. 

 School uit om 15 uur!!! 
 

 Oranje Speldag 
 

Vrijdag 20 mei 
 School begint om 9.30 uur 

 Groep 1 t/m 4 spelletjes tot 12 uur 
 Groep 5 t/m 8 idem tot 14.30 uur 

(eten van zelf meegenomen lunch op 
school) 

 

Reünie  
(Niet voor huidige 

leerlingen) 
 

Zaterdag 21 mei 
15 uur tot 17 uur 

(schoolgebouw Bilwijkerweg 6A) 

Schoolreis naar het 
Openlucht Museum 

Maandag 23 mei 
 

8.30 uur tot 17.30 uur 
Werken aan 

eindpresentatie 
(gewone schooldag) 

Dinsdag 24 mei 
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 Werken aan 
eindpresentatie  

(gewone 
schooldag) 

 Eindpresentatie 
 

Woensdag 25 mei 
 Werken aan eindpresentatie tijdens 

de morgen 
 Presentatie van  

19 uur tot 20.30 uur (buitenterrein 
van de school) 

 
 

Geplande presentaties op 25 mei 
100 jaar…………… 

 
Groep 0/1 Muziek  
Groep 2 Kunst  
Groep 3 Speelgoed 
Groep 4 Ambachten 
Groep 5 School  
Groep 6 Krant 
Groep 7 Vervoer 
Groep 8 Trouwen  

 
Op donderdag 26 mei begint de 

school om 9.30 uur 

 

Veranderingen in / buiten school 
In de meivakantie worden de tussenschotten van de toiletgroepen vervangen en de 

vloeren vernieuwd. Het schoolplein zal gerenoveerd en de buitenkant van de school 

gedeeltelijk geschilderd worden. De gangmuur tegenover groep 2 wordt (gebroken) wit 

geschilderd. Hier zullen klassenfoto’s en leerlingenwerk tentoongesteld worden. 

U ziet er staat heel wat op stapel.  

Alle vaders van de TC en zij die op zaterdag 23 april komen helpen, hartelijk bedankt voor 

jullie inzet!! 

Ouderpanel 
Recent is het ouderpanel bij elkaar geweest. Dit overleg van ouders, MR en directie vindt 

twee keer per jaar plaats. We kunnen terugzien op een heel fijne ontmoeting. Het nieuwe 

schoolplan stond centraal. Gesproken is o.a. over:  gebruik digiborden, het vakgebied 

Engels en de kwaliteit van de school als geheel (werd gelukkig hoog gewaardeerd). 

Boeiend om zo van elkaar te leren. Wij als directie stellen dit zeer op prijs.  
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Cito 
Groep 8 heeft de afgelopen dagen meegedaan aan de eindtoets van het Cito. We hopen 

op een mooie uitslag. Fijn, dat jullie zo je best hebben gedaan. Groep 6 en 7 zijn bezig met 

het maken van de entreetoetsen (Cito). Veel succes allemaal! 

Verhuisd 
Fam. De Vries (Jesse en Jara) is verhuisd van de Tentweg naar Buitenom 38 2821BN 

Stolwijk. Een fijne tijd in de nieuwe woning gewenst. 

Avondvierdaagse 
Leuk, dat een aantal moeders de Avondvierdaagse 

(bovenbouw) wil organiseren. Woensdag de 25ste mei 

valt af i.v.m. de eindpresentaties op school. Fijn, dat de 

ONS toch vertegenwoordigd is in Gouda. Allen die 

meelopen, veel plezier! 

 

 

Schooldammen  

(een ingezonden bericht) Team 1 , als nr. 1, ongeslagen naar de Finale! Dat was het 
prachtige resultaat van vandaag. Ondanks de zenuwen die af ten toe aanwezig waren, was 
het een heel ontspannende en gezellige dag. Complimenten! 

Team 2 had te maken met heel zware tegenstanders. Ze kunnen zeker trots zijn met hun 
behaalde 10e plaats! Proficiat! 

Foto’s zijn te zien op de schoolsite 

Voor de liefhebbers: het uitgebreide puntenresultaat staat vermeld op de 
site toernooienbase.nl  

Een woord van dank aan de begeleiders!! 

MR verkiezingen 

Van Petra de Jong is de tweede zittingstermijn verlopen. Zij stelt zich opnieuw 
beschikbaar. Volgens de reglementen bestaat het recht een tegenkandidaat in te 
dienen. Namen van tegenkandidaten kunnen van 9 mei tot en met 20 mei in de 
groene melkbus (uitgang grote plein) gedaan worden. Als er geen namen 
ingediend worden, zal Petra vol enthousiasme haar werkzaamheden in de MR 
voortzetten.  

 

https://mx1.scanmail.nl/canit/urlproxy.php?_q=aHR0cDovL3RvZXJub29pZW5iYXNlLm5sLw%3D%3D&_r=YmFzZQ%3D%3D
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.ons-stolwijk.nl/site/wp-content/gallery/avondvierdaagse/avondvierdaagse-1.jpg&imgrefurl=http://www.ons-stolwijk.nl/site/avondvierdaagse/&docid=z8P0FzBcj8mFQM&tbnid=SdwxjYk0r7Vf0M:&w=640&h=478&itg=1&bih=985&biw=1920&ved=undefined&iact=c&ictx=1
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Leestip 
Hoe kun je als ouder je kind begeleiden bij het lezen van boeken en teksten? Hierbij wat 

strategieën:  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fietsenstalling 
Na de meivakantie is de indeling: 

- Overdekt: groep 5 en 6 

- Onoverdekt: groep 7 en 8 

Creamorgen 
De laatste creamorgen van dit schooljaar zit er op. De sfeer was super en er zijn, mede 

dankzij de inzet van veel moeders, mooie eindproducten geproduceerd. Een ieder 

bedankt. 

Woord en Daad 
In maart werd € 207,05 opgehaald voor onze sponsorkinderen van Woord en Daad; in 

april € 246,95. Hartelijk bedankt! 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilkKfR3crKAhXC2BoKHWvlDNwQjRwIBw&url=http://www.schoolbordportaal.nl/schoolborden/catalogus.html?vakgebied=lezen&psig=AFQjCNFaTA_UBvZ9Alwz5dZZR7XyfP3e8w&ust=1454009475512383
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Schoolagenda 

Datum Activiteit 

22 april Koningsspelen 

Week 17 en 18 Meivakantie 

9 mei Inleveren sponsorgeld 

10 mei  Bestuursvergadering 

11 mei Hoofdluiscontrole 

16 mei Tweede Pinksterdag 

17 t/m 25 mei Feestweek 100 jaar ONS 

 
 

 

Wij wensen iedereen een heel fijne meivakantie 

toe.  

Natuurlijk leven we ook mee met gezinnen waar 

zorgen zijn.  

 

 

Met vriendelijke groet, namens het team, 

A.C. van Zaanen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijst sponsors schoolplein: 
 

Lier Elektro-techniek 

 

Anto Elektra 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.neeteson.nl/wp-content/uploads/2016/03/meivakantie.jpg&imgrefurl=https://www.neeteson.nl/vakantie-sluiting-meivakantie-2016/&docid=xM-FmyrMC_9hZM&tbnid=eBd8xQmZ6gjmQM:&w=300&h=225&bih=985&biw=1920&ved=0ahUKEwifnuj2nZjMAhVGrxoKHfmUCZ8QxiAIAg&iact=c&ictx=1
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http://www.benschophoveniers.nl/
http://www.buro210.nl/
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http://www.dejongoccasions.nl/
http://www.verheijbv.nl/
http://www.verwaaltransport.nl/
http://www.devriesstolwijk.nl/
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Tandartsenpraktijk Stolwijk 
___________________________________________________________________ 
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http://www.devriesverburg.nl/
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