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Beste ouders, 

Team 
Ook deze keer kunnen we de info beginnen met een 

felicitatie. In het gezin van juf Berkhof is een zoontje 

geboren. We feliciteren juf Ageeth en haar man van 

harte en wensen hen, samen met Joas veel geluk en 

zegen toe. 

Na haar zwangerschapsverlof zal juf Ageeth niet meer 

terugkeren in groep 1. Zij heeft een baan gevonden in 

Lunteren. We vinden het erg jammer dat ze weggaat, maar begrijpen het maar al te goed 

gezien de grote reisafstand die zij iedere keer moest afleggen. Binnenkort zal er begonnen 

worden met het opstarten van de sollicitatieprocedure. 

Leerlingen 
Een welkom aan Martin de Heer. Hij is ingestroomd in groep 1. In december komt Peter 

Verburg deze groep versterken. Jongens, een fijne tijd toegewenst. 

Elian van Wijk is verhuisd naar de Graaf Jan in Gouda. We wensen hem het allerbeste toe. 

Schoolkrant 
In de week voor de kerstvakantie ontvangt u de winterschoolkrant. Daarom zal er in 

december geen info verschijnen. 

MR 
De MR vervult binnen de ONS een belangrijk taak. Op de site kunt u 

het jaarverslag 15-16 lezen. Wilt u iets vragen/meedelen aan de MR, 

mailt u dan naar mr@ons-stolwijk.nl 

Zij zijn er, mede, voor u!! 

 

Ouderbijdrage 
Diverse ouders hebben de ouderbijdrage nog niet overgemaakt. Graag uw aandacht 

hiervoor. Het bankrekeningnummer? NL40 RABO 0361428901 School met de Bijbel te 

Stolwijk/ouderbijdrage 

Schoolplein / overblijf 
De overblijfouders geven aan dat kinderen die niet overblijven soms ontzettend vroeg op 

het schoolplein komen (zelfs al om 12.45 uur!!). We hebben al eerder gevraagd dat niet te 

doen, omdat het voor de overblijfouders ondoenlijk is op zoveel kinderen toezicht te 

houden. Laat uw kind a.u.b. pas om 13 uur op het schoolplein komen. Er is dan een 

leerkracht aanwezig. 

Gezien de grootte van het aantal overblijfkinderen zal op de donderdagen voor de kerst- 

 

Nr. 4  29 november 2016 

Oranje-Nassauschool 
Bilwijkerweg 6a 
2821 SB Stolwijk 
info@ons-stolwijk.nl 
www.ons-stolwijk.nl 

Inhoud 
Team ................................ 1 

Leerlingen  ....................... 1 

Schoolkrant ...................... 1 

MR .................................... 1 

Ouderbijdrage .................. 1 

Schoolplein ...................... 1 

Opbrengsten Woord en 

Daad ................................. 2 

Contactavonden............... 2 

Creamorgen ..................... 2 

Schoonmaakavond .......... 2 

ROV .................................. 2 

Ouderpanel ...................... 2 

Leerlingenraad ................. 3 

Jeugdcultuurfonds ........... 3 

Fietsenstalling .................. 3 

Van de gemeente 

Krimpenerwaard  ............. 4 

Schoolkalender ................ 5 

Voor alle data geldt D.V. 

ONS-info 

mailto:mr@ons-stolwijk.nl
mailto:info@ons-stolwijk.nl
http://www.ons-stolwijk.nl/


 
 

2 
 

en zomervakantie geen extraatje (pannenkoeken/patat) meer worden georganiseerd. De 

kinderen moeten in het vervolg ook op deze dagen zelf hun eten en drinken meenemen. 

Opbrengsten Woord en Daad 
In de maand november werden de 

volgende bedragen bij elkaar gebracht: 

- 7 november       € 68,28 

- 14 november     € 72,75 

- 21 november     € 70,90 

- 28 november     € 80,30 

Namens alle sponsorkinderen: 

bedankt! 

Contactavonden 
We kijken terug op heel fijne contactavonden. Bedankt voor uw komst en inbreng. 

Creamorgen 
De eerste creamorgen is alweer verleden tijd. De sfeer was weer prima 

en de resultaten meer dan mooi. Bedankt moeders voor jullie inzet! 

 

 

Schoonmaakavond 
Ook een bedankje aan de ouders die geholpen hebben op de schoonmaakavond. Het rook 

lekker fris. Ik heb begrepen dat er van een aantal ouders geen reactie is gekomen. Dat 

vinden we jammer. Het is toch iets wat je samen wilt doen ten gunste van alle kinderen. 

ROV 
Op de laatste bijeenkomst van Berséba, hebben we als directie voorlichting gekregen van 

de ROV (Reformatorische Oudervereniging), een organisatie die ouders van 

reformatorische en protestants-christelijke scholen wil vertegenwoordigen bij de overheid 

en de politiek. Ook verlenen zij dienstverlening aan ouders die 

vragen hebben over hun kind en de school. De contributie 

bedraagt € 15,- per jaar. Wilt u meer weten? Bij de intekenlijst 

voor de overblijf (spreekkamertje tegenover groep 2) liggen 

folders. Mochten ze op zijn, dan kunt u ze via de directie 

verkrijgen.  

Ouderpanel 
Het hierboven genoemde ROV heeft een rapportage over ouderbetrokkenheid 

uitgebracht. In het laatste hoofdstuk van dit rapport staan aanbevelingen voor scholen en 

voor ouders. Daar willen we graag wat mee gaan doen. Juist het ouderpanel lijkt ons de 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi07vre5s3QAhXHDRoKHcGiDhkQjRwIBw&url=http://christelijknieuws.nl/news/2433/Woord-en-Daad-is-schakel-tussen-arm-en-rijk&bvm=bv.139782543,d.d2s&psig=AFQjCNFRC6IOgvjFgOIrIZKwrINt815ZIQ&ust=1480503252433606
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiElbeT583QAhVCOBoKHcxDAA8QjRwIBw&url=http://www.yourzoap.nl/&bvm=bv.139782543,d.d2s&psig=AFQjCNEJIAosESBBrt2YHNhcvLAHfVgHBA&ust=1480503382504723
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juiste plaats om dit onderwerp te bespreken en er handen en voeten aan te geven. In 

januari willen we de eerste ouderpanelbijeenkomst van dit schooljaar plaats laten vinden. 

Vindt u het leuk om mee te denken over ouderbetrokkenheid, geeft u zich dan op als 

deelnemer. U zult er geen spijt van krijgen! De bijeenkomst wordt onder schooltijd 

gehouden. Graag even een mailtje naar avzaanen@ons-stolwijk.nl Geeft u dan gelijk aan 

welke dagdelen u uitkomen. 

Leerlingenraad 
Afgelopen maandag was de eerste leerlingenraadbijeenkomst van dit schooljaar. Ik vroeg 

aan de leerlingen: “Noem iets wat je goed vindt aan onze school en iets wat niet goed is”. 

Mooie antwoorden volgden: 

Ze proberen dat iedereen het fijn heeft. 

Dat je op eigen niveau mag werken. 

Dat er juffrouws en meesters op het plein zijn om op je te letten. 

Dat het een christelijke school is. 

Dat je naar iemand toe kan gaan als je problemen hebt. 

Dat je als het niet anders kan op een ander moment op vakantie kan gaan. 

Minder goede dingen? Die waren er natuurlijk niet.   

O, ja toch wel: het meubilair moest passender zijn voor ieder kind en de kinderen 

moesten de wc’s schoner houden! 

Jeugdcultuurfonds (tekst geplaatst op verzoek welzijnsadviseur 

Stichting Welzijn en Ondersteuning Bergambacht/Vlist) 
Voor ouders die onvoldoende financiële 

mogelijkheden hebben om hun kinderen te laten 

sporten of mee te laten doen aan culturele 

activiteiten is er het Jeugdcultuur en sportfonds 

opgericht. Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen 

en het Jeugdcultuurfonds biedt 

ontwikkelingskansen aan kinderen en jongeren (4-

18 jaar). Voor die kinderen betalen de fondsen de 

contributie en in bepaalde gevallen de 

sportattributen, kleding of muziekinstrumenten. 

Het Jeugdsportfonds vergoed €225,- inclusief 

sportattributen en het Jeugdcultuurfonds €450,- 

inclusief attributen. De Welzijnsconsulenten zijn intermediair, en zij kunnen dus voor deze 

ouders en hun kinderen een aanvraag indienen. Spreekuur: elke dinsdag van 9.30 uur tot 

11.30 uur in het Kwartier. 

Fietsenstalling 
In december wisselt de plaats in de fietsenstalling weer. 5 en 6 gaan naar het 

onoverdekte; 7 en 8 naar de overdekte stalling. 

mailto:avzaanen@ons-stolwijk.nl
https://www.google.nl/search?biw=2133&bih=1094&tbm=isch&q=smiley+blij&sa=X&ved=0ahUKEwijjbya683QAhVHcBoKHRL-CMIQhyYIHA
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Van de gemeente Krimpenerwaard (integrale tekst onder 

verantwoordelijkheid van de gemeente) 
Informatie over kunstgras en verkeersafwikkeling rond de beide scholen in de kern 

Stolwijk 

Kunstgras 

Tussen De Sterrenboom en de Bilwijkerweg is de afgelopen tijd gewerkt aan de inrichting 

van de openbare ruimte. Op dit moment wordt een kunstgrasveldje aangelegd, dichtbij de 

stoeprand bij de Hennephof. Kunstgras is de laatste tijd veel in het nieuws, omdat bij veel 

voetbalvelden gebruik is gemaakt van rubber korrels tussen de kunstgrassprieten die 

mogelijk kankerverwekkend zijn. Momenteel wordt er door het RIVM onderzocht of die 

korrels daadwerkelijk slecht zijn voor de gezondheid. Voor het kunstgrasveld dat hier bij 

de scholen in Stolwijk wordt aangelegd, speelt dit niet. Hier wordt geen gebruik gemaakt 

van rubber korrels. Het is een ander soort kunstgras dan het kunstgras dat bij 

voetbalverenigingen gebruikt wordt. Kortom, niemand hoeft zich zorgen te maken over 

de gezondheid bij het gebruik van dit kunstgrasveldje. Het kunstgrasveld is binnenkort 

klaar om gebruikt te worden. Dit is een openbaar veldje. Scholen kunnen zelf beslissen of 

zij hiervan ook gebruik willen maken tijdens schooltijden. 

Ingezaaid 

Het grootste deel van de buitenruimte is nu ingezaaid. Dit terrein blijft afgezet totdat het 

gras volgroeid is. Dat kan tot april duren. Dat is nog ver weg. Toch heeft de gemeente 

ervoor gekozen het terrein met hekken af te zetten. Zolang het gras nog niet volgroeid is, 

is het terrein modderig. De gemeente wil niet dat de modder zich verspreid. Modder en 

aarde maakt de tegels van de nieuwe paden direct vies en de kans is groot dat dit er niet 

meer af gaat. Ook heeft modder een slechte invloed op het kunstgrasveldje. En willen we 

voorkomen dat modder via de schoenen ook beide scholen vies maakt.  

We zorgen wel dat het kunstgrasveldje straks al bereikbaar is. 

Kiss-and-ride 

Op een strook grond aan de kant van de Bilwijkerweg wordt 

een dik pakket zand aangebracht. Deze voorbelasting moet 

ongeveer een half jaar blijven liggen. Op die plek komt nog 

een kiss-and-ride-strook. Een gespiegelde versie van de 

parkeerlus die er bij de Oranje Nassauschool al is. Hier komen 

een aantal extra parkeerplaatsen, maar bovenal is het de 

bedoeling dat halen en brengen hier soepel afgewikkeld kan 

worden. Daarmee wordt de Bilwijkerweg ontlast. Dit zal in de 

zomer van 2017 uitgevoerd worden. Dan is het hele gebied 

echt klaar.  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://i.embed.ly/1/display/resize?key=1e6a1a1efdb011df84894040444cdc60&url=http://ic.pics.livejournal.com/proboknet/38346966/1086775/1086775_900.jpg&width=810&imgrefurl=http://archirama.muratorplus.pl/encyklopedia-architektury/kissride,62_3630.html&docid=a6Ufc7JBvDJ7pM&tbnid=Sxgt9TwVvvvlAM:&vet=1&w=209&h=313&bih=1094&biw=2133
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Hennephof  

Vanuit de gemeente willen wij de medewerking van ouders van beide scholen vragen om 

de Hennephof zoveel mogelijk vrij te houden. Vrij van auto’s en vrij van wachtende ouders 

en geparkeerde fietsen. Afgelopen tijd is het geregeld gebeurd dat bij het halen / brengen 

van kinderen de Hennephof echt erg druk werd. Voor de bewoners van de Hennephof is 

dat erg vervelend. En het is niet nodig. Want zelfs nu het terrein nog niet allemaal af is, is 

er voldoende ruimte om met de fiets op de stoep bij de bouwhekken of het nieuwe 

voetpad naast het schoolplein te wachten. Bij een bezoekje afgelopen dinsdag om 14.00 

uur, hebben twee ambtenaren een aantal ouders hierover gesproken. Zij kregen volop 

begrip en medewerking. De straat van de Hennephof bleef zo helemaal vrij, hartstikke 

fijn! Hopelijk kunnen we dit volhouden. De gemeente plant binnenkort een overleg in met 

de beide directeuren over de mogelijkheden om de verkeerssituaties rondom beide 

scholen verder te verbeteren. 

Schoolkalender 

Datum Activiteit 

6/12 Bestuursvergadering 

21/12 Creamorgen groep 5 t/m 8 

23/12 Normale schooltijden. Kerstviering in de hal 

24/12 t/m 8/1 Kerstvakantie 

9/1 Eerste schooldag na de kerstvakantie 

 

Met vriendelijke groet, namens het team, 

A.C. van Zaanen 

 

 

Als creatieve uitdaging tussendoor konden de kinderen van groep 6 en 8 een 

legobouwwerk maken bij het thema reizen. Blink je uit in techniek, detail of juist de grote 

lijn, welk bouwwerk verrast? 

De opdracht was om het klein te houden (max 30 cm x 15 cm) 

Hier zijn een paar resultaten van groep 6: 
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