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Beste ouders, 

Voor u ligt de voorlaatste info van het schooljaar 15-16. De laatste info treft u aan in de  

zomerschoolkrant die vlak voor de vakantie uitkomt. 

100 jaar ONS 
Zoals al in de mails vermeld stond: 

wij kijken met grote dankbaarheid 

terug op de viering van het 100-jarig 

bestaan van de ONS. Op de site zijn 

diverse foto’s te bewonderen. De 

leerlingen krijgen van het bestuur 

een leuke attentie die als blijvende herinnering dienst kan doen. 

Dank ook voor de positieve reacties. Eén moeder bakte zelfs twee taarten als bedankje. Zo 

wordt de waardering wel erg smaakvol. Leuk! 

De sponsorloop heeft ruim €5000,- opgebracht. Echt geweldig. Er worden giften 

overgemaakt naar World Servants en Woord en Daad (bij elkaar ongeveer € 2000,-). De 

rest wordt besteed aan het nieuwe schoolplein. 

Kijkt u nog eens naar de groep 8-site 100 jaar ONS. 

Voor wie nog wil: jubileumglossy’s zijn op school verkrijgbaar ( € 7,50 per exemplaar). 

De zang- en dankdienst is op cd opgenomen. Verkrijgbaar bij de directie (ter kopiëring) . 

De groepsfoto’s worden binnenkort beschikbaar gesteld. Ze zijn gemaakt door Hilco van 

Staveren. 

Ledenvergadering / bestuur 
Op de Ledenvergadering van afgelopen donderdag heeft mw. I. van Beek afscheid 

genomen. Negen jaar lang is zij penningmeester geweest en heeft zij ontzettend veel tijd 

in school gestoken. Integer, betrokken, principieel, hartelijk, het zijn kenmerken die bij 

haar horen. Ina, heel veel dank. Het ga je onder Gods zegen goed. Mw. van Beek wordt 

opgevolgd door mw. A. de Vries (moeder van Jesse en Jara). Zij heeft al een jaar parallel 

meegedraaid. Fijn dat zij deze taak op zich wil nemen. Wijsheid toegewenst.  

Als nieuwe bestuursleden zijn toegetreden 

mw. A. Verburg (moeder van Marlize) en  

dhr. M.J. de Jong (Benedenkerkseweg). Een 

heel hartelijk welkom!! 

Team 
Het zwangerschapsverlof van juf Den Hertog duurt tot de zomervakantie. Tot die tijd blijft 

juf Van Pelt haar vervangen. 
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Leerlingen 
Jasmijn van der Wenden en Charlotte 

Uittenbogaard hebben in het ziekenhuis 

gelegen. Fijn dat het weer goed gaatmet 

jullie! Daar mogen we dankbaar voor zijn.  
De laatste instroomleerling komt volgende 

week op school. Welkom aan alle nieuwe 

leerlingen. We hopen dat jullie het allemaal naar je zin zult hebben op onze school. 

Eind-Cito 
De uitslag van de Eind-Cito is binnen. Deze viel, hoewel verwacht en geprognotiseerd,  

voor ONS tegen: ongecorrigeerd 530,2; gecorrigeerd 531,2.  Gelukkig weten we dat de 

leerlingen en de leerkrachten hun uiterste best hebben gedaan. Bedankt daarvoor. 

Praktisch verkeersexamen 
Woensdag 8 juni doen de groepen 7 en 8 van de beide Stolwijkse scholen mee aan het 

praktisch verkeersexamen. Dit examen wordt door de gemeente, VVN en de scholen eens 

per twee jaar georganiseerd met één doel: veilige verkeersdeelname door scholieren. 

Avondvierdaagse 
De ONS was opnieuw vertegenwoordigd bij de 

Avondvierdaagse in Gouda. Super. Bedankt ouders en 

leerlingen! 

 

Dammen 

Zaterdag 21 mei 2016 speelden Rick, Lisa, Jelle, 

Christian M en Christian P tegen de allerbeste 

schooldammers van 2016. Na een flinke dag 

dammen eindigde de ONS op de 15e plaats, een 

knappe prestatie. We zijn trots op onze dammers!  

Het was de 7e keer dat een team van de ONS de 

landelijke finale haalde, vorig jaar bereikte dit 

team de 8e plaats bij de welpen (gr5/6) en nu in hun eerste pupillenjaar(gr7/8) dus al 15e. 

Volgend jaar mogen 4 van de 5 spelers weer meedoen, dus dat belooft wat! 

Onze school is 2x de beste van Nederland geweest: In 1984 werd de toen nog Koningin 

Julianaschool Nederlands kampioen, in 1988 de Oranje-Nassauschool. 

Lesvrij 
Op maandag 27 juni zijn alle groepen vrij! 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.wingerd-online.nl/website/images/stories/algemeen/Daltonkids.jpg&imgrefurl=http://www.wingerd-online.nl/website/index.php/wingerd-daltonschool&docid=4YFIhQUQT1LiRM&tbnid=h3BPCxUC3hoCYM:&w=299&h=168&bih=985&biw=1920&ved=0ahUKEwjtofnfupPNAhXMDsAKHYKiDo0QxiAIAg&iact=c&ictx=1
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://i.ytimg.com/vi/7XXdWYlOfzU/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=0RAcQiImYmJDa_KuHJph7SAF6Ds&imgrefurl=https://www.youtube.com/user/excelsiordelft&docid=h4ZqFZrJrgfYXM&tbnid=PT6NwhK12uh5oM:&w=196&h=110&bih=985&biw=1920&ved=0ahUKEwipyrKAu5PNAhXEAcAKHevpC_cQxiAIAygB&iact=c&ictx=1
http://www.ons-stolwijk.nl/site/wp-content/uploads/2016/06/20160521_172735-Small-e1464770667942.jpg
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Kamp groep 8 
Op 22 en 23 juni gaat groep 8 op kamp naar Woudenberg. We wensen alle leerlingen en 

de leerkrachten een heel fijne afsluiting van de 

schoolperiode toe. Hopelijk schijnt de zon aan het 

Henschotermeer. 

 

 

 

Jeugdsportfonds 
Wilt u uw kind aan een sport- of culturele activiteit 

deel laten nemen, maar ontbreekt het u aan de 

financiële middelen om dat mogelijk te maken, 

neem dan contact op met meester van Zaanen. Er 

zijn gemeentelijke regelingen die wij aan kunnen 

vragen die dat wel mogelijk maken.  

Fietsenstalling juni 
- Onoverdekt: groep 5 en 6 

- Overdekt: groep 7 en 8 

Schoonmaakavond 
De laatste schoonmaakavond van dit schooljaar wordt gehouden op 20 

juni. De letters J-P en allen die vorige keren verhinderd waren, zijn vanaf 

19 uur welkom. U wordt beloond met koffie/thee, koek en natuurlijk 

onze hartelijke dank.  

MR 
Op 13 juni vergadert de MR. Mocht u punten aan willen dragen, mail dan naar mr@ons-

stolwijk.nl 

 

Schoolagenda 

Datum Activiteit 

8 juni Praktisch verkeersexamen 

13 juni MR-vergadering 

14 juni Bestuursvergadering 

20 juni Schoonmaakavond 

22 en 23 juni Kamp groep 8 

23 juni Instroomgroep vrij 

27 juni Alle groepen vrij 

7 juli Afscheidsavond groep 8 

mailto:mr@ons-stolwijk.nl
mailto:mr@ons-stolwijk.nl
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.gmsreeuwijk.nl/wp-content/uploads/2015/01/kamp-groep-8-300x225.jpg&imgrefurl=http://www.gmsreeuwijk.nl/event/kamp-groep-8/&docid=l1ANHMxFsoTljM&tbnid=2w7E8VGC-xC0bM:&w=300&h=225&bih=985&biw=1920&ved=0ahUKEwiVgqn3u5PNAhViDcAKHfYvCyoQxiAIAg&iact=c&ictx=1
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.jeugdsportfonds.nl/apple-touch-icon-254x254.png&imgrefurl=http://www.jeugdsportfonds.nl/&docid=sNRB_C_1l8VIGM&tbnid=jvyzJQ6PyZb7wM:&w=256&h=256&bih=985&biw=1920&ved=0ahUKEwi75e-XvJPNAhWnIcAKHVJqCZcQxiAIAg&iact=c&ictx=1
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.haal-veluweplus.nl/gbshetzwaluwnest/wp-content/uploads/sites/35/2014/11/nettoyage_3_m-240x190.jpg&imgrefurl=http://www.haal-veluweplus.nl/gbshetzwaluwnest/agenda/schoonmaakavond-5/&docid=6UeXvci0KTCefM&tbnid=2_CvU4vwipF0wM:&w=240&h=190&bih=985&biw=1920&ved=0ahUKEwjYsamzvJPNAhXIAsAKHbieAu4QxiAIAg&iact=c&ictx=1
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8 juli Laatste schooldag / rapporten mee 

11 juli Aanvang zomervakantie 

 

 

 

Met vriendelijke groet, namens het schoolteam, 

A.C. van Zaanen 

 

Lijst sponsors schoolplein: 
 

Lier Elektro-techniek 

 

Anto Elektra 

 

 

 

http://www.benschophoveniers.nl/
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http://www.buro210.nl/
http://www.dejongoccasions.nl/
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Tandartsenpraktijk Stolwijk 
___________________________________________________________________ 

 

http://www.verheijbv.nl/
http://www.verwaaltransport.nl/
http://www.devriesstolwijk.nl/
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http://www.devriesverburg.nl/

