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Beste ouders, 

 

Begin schooljaar 
Vol enthousiasme zijn we het schooljaar begonnen. 

Verwachtingsvol, opgewekt, sommigen met een 

gespannen gezicht, stapten de kinderen de drempel over.  

De eerste schooldag zijn we met de afzonderlijke groepen 

begonnen rond het thema ‘een veilige schuilplaats’ n.a.v. 

psalm 46. Fijn dat er ook ouders aanwezig waren tijdens de 

openingen.  

Als team zijn we het schooljaar gestart met het lezen van Marcus 4 (de wonderbare 

spijziging): ‘Geef gij hen te eten’.  

We kunnen terugzien op een goed verlopen eerste week. Wij hopen dat dit patroon zich 

het hele schooljaar voortzet. 

Aan het begin van dit schooljaar missen we een leerkracht: juf Lingen. Zij is m.i.v.                      

25 augustus met zwangerschapsverlof gegaan. Zij wordt vervangen door juf Van Pelt. Een 

heel goed verlof toegewenst! 

Juf Den Hertog is na haar zwangerschapsverlof weer teruggekeerd en geeft nu les in  

groep 3. Fijn! 

Juf Oudshoorn heeft een aanstelling gekregen en komt ons team versterken. Zij zal 

ingezet worden bij de ondersteuning van groepen en het vervangen van verloven. 

Eigenlijk is ze nooit weggeweest. Ondanks dat, toch een hartelijk welkom. 

Naomi Heuvelman komt als Hoornbeeck-studente (OA) tot februari op maan- en dinsdag 

stagelopen in groep 5. We hopen dat zij zich snel thuis voelt. 

We starten dit schooljaar met twee nieuwe methoden. In 

de groepen 4, 5 en 6 is de taalmethode ‘Taal Actief’ vierde 

versie ingevoerd. Het fijne van deze methode is, behalve 

de opzet en didactiek, vooral het feit dat deze methode 

op een positieve wijze aangepast is voor het christelijk 

onderwijs. In de groepen 4 en 5 is de voortgezet technisch 

lezen methode ‘Station Zuid’ in gebruik genomen. We 

hopen dat deze methoden een impuls voor ons onderwijs 

opleveren.  

Door de hevige regenval aan het einde van het vorige schooljaar was de ondergrond van 

het kunstgras gedeeltelijk weggespoeld. Het bedrijf JVA heeft in de zomervakantie een 

betere afwatering aangebracht, zodat de problemen verleden tijd zullen zijn en de 

kinderen ongestoord buiten kunnen spelen. 
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Felicitatie 
Een felicitatie aan het adres van de familie Jansen (voorzitter van het schoolbestuur). Zij 
mochten hun 25 -jarig huwelijk gedenken. Nog veel goede jaren toegewenst. 

Jubilea 
Vier personeelsleden vieren in 2016 hun jubileum:  
op 1 februari werkte juf Noordergraaf 12 ½ jaar op onze 

school, op 29 juni was juf van Zaanen 25 jaar in het 

onderwijs werkzaam, voor juf Trouwborst gold hetzelfde 

op 2 juli. Zelf was ik op 1 augustus 25 jaar aan de ONS 

verbonden. 

Op 2 september hoopt het bestuur in een besloten 

bijeenkomst aandacht aan deze jubilea te besteden. 

Aangezien 2016 al helemaal bol stond van de 100-jaar festiviteiten, hebben we als 

jubilarissen besloten de viering op school zeer beperkt te houden.  

Namens alle schoolgeledingen wil ik de jubilaressen van harte feliciteren en bedanken 

voor hun inzet voor onze school! Nog heel goede onderwijsjaren toegewenst. 

Nieuwe leerlingen 
Een hartelijk welkom aan Bram Hettema. Hij is, samen 

met zijn ouders, verhuisd vanuit Bergambacht en heeft 

zijn plaats in groep 7 ingenomen. Een fijne tijd 

toegewenst. 

In groep 1 stroomden in: Joas Bogaard, Thijs Mes, 

Anna de Pater, Julian Schipper en Annemijn Verburg. 

Leuk dat jullie er zijn! 

 

De Sterrenboom 
Ook een felicitatie aan onze buren van basisschool, peuterspeelzaal en BSO De 

Sterrenboom. Zij hebben vorige week hun nieuwe gebouw betrokken. We wensen hen 

een fijne, leerzame periode op de nieuwe locatie toe. 

De beide basisschoolteams hopen elkaar over enige tijd te ontmoeten om elkaars 

gebouwen te bekijken en de onderwijsconcepten met elkaar te bespreken. 

Schoolkalender 
Na veel vertraging van de kant van de drukker is de schoolkalender verschenen. Het 

resultaat mag er zijn. Dank aan juf Korevaar 

die er veel tijd in gestoken heeft. Bewaard u 

hem goed!  
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Informatieavond 
Gisteren vond de informatieavond voor alle groepen plaats. 

Fijn dat u er was. In de groepen 7 en 8 is aandacht besteed 

aan de pilot die wij in deze groepen zijn gestart rond het 

stellen van ‘kinddoelen’. 

U heeft ook het vragenformulier (begin schooljaar) 

meegekregen. Mocht u niet zijn geweest, dan krijgt u 

genoemd formulier alsnog. Dat geldt ook voor het 

groepsinformatieblad. Ons verzoek is het vragenformulier z.s.m. te retourneren. 

Ouderparticipatie en schoonmaakavonden 
Binnenkort ontvangt u van de MR een brief m.b.t. de ouderparticipatie. Daarop staan ook 
de schoonmaakavonden vermeld. Ik geef ze alvast door: 
14/11 ouders met de achternaam beginnend met A-H 
13/3 letters I-P 
19/6 letters Q-Z 
Alvast bedankt voor alle hulp. 
Ook een bedankje aan onze tuinmannen (Van der Graaf, Both, Verdoold en Weerheim). 
Dinsdag is de heg geknipt. Alles ziet er weer prima uit. 
 

Woord en Daad 
Iedere maandag wordt er geld opgehaald voor onze sponsorkinderen van Woord en Daad. 

Graag wil ik dit opnieuw onder uw aandacht brengen. Gezien de kostenstijgingen heeft 

Woord en Daad het sponsorbedrag moeten verhogen naar € 30,- per kind. Dat vraagt van 

ons een kleine extra inspanning om aan onze verplichtingen te voldoen. Doet u mee? 

Kunstproject 
In de periode 12 t/m 30 september doen alle groepen mee aan 

de ‘Kunstweken’. In groep 1 en 2 staat de schilder Mondriaan 

centraal; de groepen 3  en 4 komen in beweging met Keith 

Haring; 5 en 6 richten zich op Vincent van Gogh en in de groepen 

7 en 8 staat Picasso centraal. De MAAD-groep besteed aandacht 

aan het surrealisme. De door de leerlingen ontworpen 

kunstwerken komen in een digitaal museum te hangen. Ze kunnen ook op voorwerpen 

afgedrukt worden. U hoort er vast meer over. 

Correctie schoolkalender 
Graag veranderen op blz. 33: de penningmeester, mw. A. de Vries, is verhuisd naar 

Buitenom 38 2821 BN Stolwijk. 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.edelsteenspeelleerplein.nl/content/26342/news/clnt/3594943_1_org.jpg&imgrefurl=http://www.skpo-handreiking.nl/pagina/305200/Informatieavond&docid=iHLv9Dv-JLx5xM&tbnid=R1ADMgr1z-6AeM:&w=507&h=450&bih=985&biw=1920&ved=0ahUKEwjdp4qLt-nOAhXMuhoKHT_9C1MQxiAIAg&iact=c&ictx=1
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Van_Gogh_Twelve_Sunflowers.jpg&imgrefurl=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Van_Gogh_Twelve_Sunflowers.jpg&docid=p4-UcILv6mdadM&tbnid=J8kZWrirvTA6CM:&w=550&h=684&bih=985&biw=1920&ved=0ahUKEwjV3sK2t-nOAhXGVxoKHWXWCkkQxiAIBCgC&iact=c&ictx=1
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Christelijke Kinderboekenweek 
 

 

 

Aangezien het thema van de Chr. Kinderboekenweek/maand voor een groot gedeelte 

identiek is aan hetgeen we bij het 100-jarig bestaan van de school centraal hebben 

gesteld, hebben we besloten de Kinderboekenweek sober te vieren. Leuk is wel dat de 

schrijver Johan Leeflang de groepen 6, 7 en 8 wil bezoeken om zijn eerste kinderboek te 

presenteren. 

Bibliotheek 
Lezen is ontzettend belangrijk voor de leerontwikkeling van een kind. Blijft u het daarom 

stimuleren!! Elke dondermiddag kunnen de leerlingen van school bij de ‘biebmoeders’  

boeken lenen. Bedankt moeders! In de groepen 1 en 2 worden prentenboeken 

uitgeleend. 

Fietsverlichting 
De ANWB heeft ons verzocht mee te doen aan de actie ‘Straatverlichting aan? 

Fietsverlichting aan! Dat willen we graag doen. Daarom gaan we op woensdag 12 oktober 

zoveel mogelijk fietsen controleren. Welke vader/moeder/opa/oma wil meehelpen?  

U kunt zich aanmelden bij 

onderstaande avzaanen@ons-

stolwijk.nl 

Samen proberen we de 

verkeersveiligheid van de kinderen te 

verhogen. Alvast bedankt voor uw hulp.  

Fietsenstalling 
Vanaf 1 september gaat de volgende regeling voor de fietsenstalling van start: 

 Leerlingen die binnen de ring Kievitslaan, Jan Steenlaan, Goudseweg, 
Hortensialaan wonen, moeten lopend naar school komen (we hebben gewoon te 
weinig ruimte voor fietsen) 

 Kinderen die buiten de cirkel wonen, mogen wel op de fiets komen. Fietsen 
moeten netjes recht en binnen de fietsenstalling neergezet worden.  
De delen van de overdekte fietsenstalling en het stukje naast de fietsenstalling 
hebben een letter. Iedereen kan zien waar de fiets neergezet kan worden 

A 

Naast de 

fietsenstalling 

B C D E F 

 

mailto:avzaanen@ons-stolwijk.nl
mailto:avzaanen@ons-stolwijk.nl
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.christelijkekinderboekenmaand.nl/data/header/141/header-visual.jpg&imgrefurl=http://www.christelijkekinderboekenmaand.nl/&docid=rdVwX-Hvf4pC7M&tbnid=8V8JAUBTVvTv-M:&w=951&h=200&bih=985&biw=1920&ved=undefined&iact=c&ictx=1
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.anwb.nl/bestanden/w440/content/gallery/anwb/portal/verkeer/veiligheid/kind-en-verkeersveiligheid/streetwise/nieuwsbrief/lichtbrigade.jpg&imgrefurl=http://www.anwb.nl/verkeer/veiligheid/streetwise/nieuwsbrief/anwb-lichtbrigade&docid=dV3ICV81YS-CTM&tbnid=UuKDmhKFd9K1LM:&w=440&h=134&bih=985&biw=1920&ved=0ahUKEwiDyvXwt-nOAhUEfhoKHSlmCE4QxiAIAg&iact=c&ictx=1
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 Groep 3 en 4 zetten altijd de fietsen neer in A, B, C 

 Groep 7 en 8 zetten in de even maanden (augustus,oktober, december, februari, 
april, juni) de fietsen in de vakken D, E, F. De andere maanden zetten zij hun 
fietsen in de niet overdekte stalling bij groep 5 

 Groep 5 en 6 zetten in de oneven maanden (september,november, januari, 
maart, mei en juli) de fietsen in de vakken D, E, F. De andere maanden zetten zij 
hun fietsen in de niet overdekte stalling bij groep 5 

 

Schoolagenda 

Datum Activiteit 

6 september Bestuursvergadering 

12 t/m 30 september Kunstweken alle groepen 

3 t/m 14 oktober Chr. Kinderboekenweek 

11 oktober Bestuursvergadering 

12 oktober Fietsverlichtingsactie 

Week 42 Herfstvakantie 

24 oktober Start thema Leefstijl: praten en luisteren 

26 oktober Hoofdluiscontrole 

27 oktober Contactavond 

1 november Idem 

 

Concert (op verzoek Kerk in Actie) 
GRATIS KINDERCONCERT MET ELLY&RIKKERT 

Op woensdagmiddag 7 september 2016 om 14.30 uur is het bovenstaande concert  in de 
Hervormde Kerk hier in Bergambacht. Dit concert, speciaal voor kinderen vanaf 4 jaar, 
wordt georganiseerd vanuit de stichting Kerk in Actie. 
Gratis kaarten voor dit concert kun je bestellen via www.zingenindekerk.nl.  
Tijdens dit concert zal er gecollecteerd worden voor en door Kerk in Actie en heeft u de 
mogelijkheid om boeken en/of cd’s van Elly&Rikkert te kopen.   
Natuurlijk zijn wij nog op zoek naar mensen die ons willen helpen bij een aantal hand- en 
spandiensten. Je kunt je opgeven door te mailen naar onderstaand mailadres. 
Als je nog vragen hebt, dan horen wij het ook graag. 

Mariëlle Deelen, Lando en Marleen de Kool      corneenmarielle@ziggo.nl 

 

Met vriendelijke groet, namens het team, 

A.C. van Zaanen 

 

 


