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ORANJE NASSAUSCHOOL 
 

Beste ouders, 

Nieuw 
Een nieuw jaar een nieuwe lay-

out. U ziet de info is aangepast 

aan ons nieuwe logo, de kroon 

die verwijst naar ‘Koninklijk’ 

onderwijs en het woord ONS 

gesymboliseerd in mensen en 

kinderen die elkaar vasthouden. 

U treft het nieuwe logo ook aan 

op de vernieuwde site van de 

school.  

NIEUW. Dat was het thema van 

de Bijbelstudie die we, tijdens de studiedag op 9 januari jl., als personeel 

gehouden hebben. Bemoedigend is dat het nieuwe niet bij ons, als mens, 

vandaan hoeft te komen, maar dat de Heere steeds opnieuw een begin 

maakt en ook uiteindelijk alle dingen nieuw zal maken. Van Hem mag 

onze verwachting zijn, ook voor 2017. 

Team 
Afgelopen week is mw. Kooiman benoemd tot leerkracht van groep 1. 

Daar zijn we erg blij mee. Zij vervult de vacature die is ontstaan door het 

aanstaande vertrek van juf Berkhof. Ook zal zij het ziekteverlof van  

juf Meerkerk voor haar rekening nemen. De contacten tot nu toe en de 

proefles geven reden tot ‘hoge’ verwachtingen. Fijn, dat zij ons team komt 

versterken! We roepen haar alvast een hartelijk welkom toe. De bedoeling 

is dat zij na de voorjaarsvakantie zal starten. 

Het herstel van juf Meerkerk verloopt niet zo snel als we gehoopt hadden. 

We wensen haar het allerbeste toe! 

In de schoolkrant is al aandacht besteed aan het 

vertrek van de juffen Lingen en Berkhof. Juf Lingen 

blijft gelukkig aan school verbonden als invalster.  

Zegen en geluk op jullie verdere levensweg 

toegewenst! 

Op woensdag 8 februari willen beide leerkrachten 

afscheid nemen van de kinderen en van u als ouders. 

Juf Berkhof neemt afscheid in de groepen 1,2 en 3; juf Lingen in de 

groepen 6 en 7. Van 12 uur tot 12.45 uur bent u als ouders welkom in de 

gymzaal om hen de hand te drukken. We hopen dat veel ouders hiervan 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.kaartjesteksten.nl/wp-content/uploads/2014/10/Afscheid-kaartjes-300x300.jpg?x30772&imgrefurl=https://www.kaartjesteksten.nl/tekst-kaartje-afscheid/&docid=zum9-baV7MQoQM&tbnid=pUMN8-S7VWEYaM:&vet=1&w=300&h=300&bih=1094&biw=2133&ved=0ahUKEwi47tiL3unRAhXH5xoKHcKiBFwQMwhPKBQwFA&iact=c&ictx=1
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gebruik zullen maken. 

Een aantal maanden heeft Naomi Heuvelman als onderwijsassistent 

(Hoornbeeck) in groep 5 stage gelopen. Ook heeft zij individuele 

leerlingen begeleid. Haar stage zit er nu op. We willen haar hartelijk 

bedanken en alle goeds voor de toekomst wensen. 

Leerlingen 
Groep 1 groeit gestaag. In december en januari 

kwamen Peter Verburg, Emma Leune, Boaz ten 

Brinke en Sanne Weerheim op school. Vanaf 1 

februari heten we ook Sarah de Heer in groep 1 

welkom. Zij is vanuit Polsbroek, samen met haar 

ouders, in Stolwijk komen wonen.  

Fijn dat jullie er zijn! Veel plezier op school 

toegewenst. 

Cito-toesting 

In de groepen 2 t/m 8 worden op diverse vakgebieden in deze weken de 

Cito-toetsen voor het Leerling Volg Systeem afgenomen. De resultaten 

worden meegenomen in de bespreking op de contactavonden van 21 en 

23 februari. 

Ouderpanel 
Wij kunnen terugzien op een zeer fijne en 

leerzame bijeenkomst van het ouderpanel. 

Centraal stonden de aanbevelingen uit het 

ROV (Ref. Oudervereniging)-rapport over 

ouderbetrokkenheid. De aanwezige ouders 

hebben ons bijzonder zinvolle input 

geleverd. Wat voorgesteld is, wordt nu voorgelegd aan het team. De 

uiteindelijke beslissingen zult u in één van de komende info’s aantreffen. 

De ouders die deelgenomen hebben, wil ik heel hartelijk bedanken.  

Wat is het goed om op deze manier van elkaar te leren. 

Voor alle ouders geldt: loopt u ergens tegenaan, heeft u ergens vragen 

over, wilt u iets weten? Zoek dan in de eerste plaats contact met de 

groepsleerkracht. En ook goed om te weten: de deur van de directiekamer 

staat altijd voor u open!! 

Verhuizingen 
Diverse gezinnen zijn verhuisd: 

- Fam. Benschop (Mark en Stefan) naar Koolwijkseweg 11 Stolwijk 

- Fam. De Heer (Ryan en Martin) naar Beijerscheweg 70 Stolwijk 

- Fam. Schipper (Julian) naar Rietgors 26 Stolwijk 

Een fijne tijd in jullie nieuwe woning toegewenst. 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.burcht-ridderkerk.nl/content/26462/agenda/clnt/87027_org.png?width=698&height=393&crop=auto&imgrefurl=http://www.burcht-ridderkerk.nl/ag-26462-7-87027/agenda/instroom_nieuwe_leerlingen.html&docid=zzCCUAdmtf_--M&tbnid=us7lp3dg_yzWJM:&vet=1&w=159&h=161&bih=1094&biw=2133&ved=0ahUKEwjK_Pfj3unRAhWIVhoKHYpvBmQQMwhvKEwwTA&iact=c&ictx=1
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBzOux3-nRAhXB2xoKHY0YAUkQjRwIBw&url=http://www.demarinx.nl/nw-24661-7-3563358/nieuws/ouderpanel_partnerschap_school_en_ouders.html&bvm=bv.145822982,d.d2s&psig=AFQjCNEZu8ETqmUp7Hq6AixNTVqnq_vOSQ&ust=1485861429114163
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Aanmeldingen 
De aanmeldingsavonden zijn op 6 en 7 februari. Zie advertentie onderaan 

de info. Kent u nog ouders die interesse voor onze school hebben? Wijst u 

ze dan nog even op de advertentie. 

Communicatie via Whatsapp 
In een eerdere info heb ik al vermeld dat wij Whatsapp 

niet als het meest geschikte communicatiemiddel voor 

school ervaren. Naar ons gevoel is het te ‘los’ en te 

vluchtig. Daarom een vriendelijk verzoek geen app’s 

naar teamleden te sturen. Zij zullen hier niet op 

reageren. In overleg met het ouderpanel hebben we 

gekozen voor 1) face tot face-contact  

2) telefonisch contact 3) mailcontact. 

Lezen 
Wij blijven het lezen van boeken stimuleren! Daarom wordt de 

bibliotheek binnenkort uitgebreid met 50 boeken. Halverwege het jaar is 

nog zo’n uitbreiding gepland.  

De leescoördinatoren zijn volop bezig met het bedenken van activiteiten. 

Zo zal er een poëzieweek worden georganiseerd en zal het lezen van 

boeken verdere worden gepromoot. 

 

Schoolreis 
Samen de leerlingenraad hebben als schoolreisdoel 2017 (donderdag 15 

juni, groep 3 t/m 8) gekozen voor Ouwehands Dierenpark in Rhenen. 

Schoolfotograaf 

Op 16 februari zal de schoolfotograaf (Foto Koch) op school zijn. Er zullen 

groeps- en individuele foto’s gemaakt worden. Ook is er gelegenheid 

foto’s van broertjes/zusjes (thuis en op school) te maken. Via de mail 

krijgt u nog nadere info. 

Opbrengsten Woord en Daad 
In december werd € 218,55 opgehaald voor onze acht sponsorkinderen; in 

januari € 246,90. Hartelijk dank! 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU4ZOL4OnRAhXM0RoKHT_pCf4QjRwIBw&url=http://www.segment.nl/opleidingen/in-company/communicatie-trainingen/&bvm=bv.145822982,d.d2s&psig=AFQjCNGlIB6zSlaMSOERIu0rkOVz54X0uQ&ust=1485861635081988
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsrJ7Y7enRAhVEExoKHexUCWYQjRwIBw&url=http://www.lezenisgoud.nl/links.htm&bvm=bv.145822982,d.d2s&psig=AFQjCNEXWKpYKbcULrYn6hXm2mk_Gm9ouA&ust=1485865240032910
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Dyslexie 

Zelf ervaren hoe het is om dyslexie te 

hebben? 

Dit (flash)spelletje laat zien met welke 
problemen veel dyslectische kinderen 
dagelijks te maken hebben, waardoor het 
begrijpen van een tekst erg lastig wordt. 
Probeer het maar eens en beantwoord de vragen! 

Je kunt de pop up openen op deze site: 

http://www.zwijsenouders.nl/Leerproblemen/Dyslexie-1/Ervaar-zelf-hoe-
het-is-om-dyslexie-te-hebben.htm 
 

Koninklijk bezoek 
Doen jullie als school nog iets tijdens 
het bezoek van de koning en 
koningin aan de Krimpenerwaard op 
21 februari? Dat hadden we graag 
gewild. Na contact met de gemeente 
Krimpenerwaard is gebleken dat er 
in het programma geen ruimte 
gecreëerd kon worden om iets met 

de scholen te doen. Ook kon de route niet richting de rotonde in Stolwijk 
verplaatst worden. Jammer. 

Fietsenstalling 
Met ingang van februari gaan de plaatsen voor de fietsen weer wijzigen: 
groep 5 en 6 naar het onoverdekte gedeelte, groep 7 en 8 naar de 
overdekte stalling. Leerlingen blijken hun fietsen steeds slordiger neer te 
zetten. Daar gaan we strenger op controleren en desnoods de fiets 
verwijderen. Is er geen plaats in de overdekte stalling, dan zet je je fiets 
niet voor de stalling, maar ga je naar het onoverdekte gedeelte. 

Schoolkalender 
Datum Activiteit 

6/2 en 7/2 Inschrijfavonden nieuwe leerlingen 

7/2 Lesvrij groep 1 t/m 4 

7/2 Bestuursvergadering 

16/2 Schoolfotograaf 

17/2 Rapporten mee 

21/2 en 23/2 Contactavonden alle groepen 

22/2 Creamorgen 

24/2 t/m 3/3 Voorjaarsvakantie  

Voor alle data geldt D.V. 

Met vriendelijke groet, namens het team, 

A.C. van Zaanen  

http://www.zwijsenouders.nl/Leerproblemen/Dyslexie-1/Ervaar-zelf-hoe-het-is-om-dyslexie-te-hebben.htm
http://www.zwijsenouders.nl/Leerproblemen/Dyslexie-1/Ervaar-zelf-hoe-het-is-om-dyslexie-te-hebben.htm
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF_Yq57unRAhXBuhoKHR3bA00QjRwIBw&url=https://www.koninklijkhuis.nl/actueel/nieuws/2013/06/07/koning-willem-alexander-en-koningin-maxima-bezoeken-provincies-flevoland-en-overijssel-7&bvm=bv.145822982,d.d2s&psig=AFQjCNHMz3r_dleQHxSfp90NRme7-tJVMQ&ust=1485865449808535
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibsJ7x7unRAhWC6RoKHXbBC14QjRwIBw&url=http://gevoeligkind.nl/tag/dyslexie-en-hooggevoelig/&bvm=bv.145822982,d.d2s&psig=AFQjCNEMwfjfdZWAMm0OiFNWUmCYgB9PnA&ust=1485865575025050
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http://www.meestertim.nl/taal/manieren-om-uw-kind-te-helpen-met-lezen/
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Voor het cursusjaar 2017 - 2018 is er op de avonden 

van D.V. 6 en 7 februari 2017 gelegenheid tot het 

 

aanmelden van nieuwe 
leerlingen 

 

 De inschrijving is bedoeld voor kinderen die voor  

1 oktober 2018 de leeftijd van 4 jaar bereiken.  

Dat zijn de kinderen geboren tussen 1 oktober 2013  

en 1 oktober 2014. 

 

 Betreft het uw eerste kind bij ons op school? 

Neemt u dan van tevoren telefonisch contact op met 

de school om een afspraak te maken voor een 

persoonlijk gesprek. U kunt vragen naar  

dhr. Van Zaanen of mw. Van Zijl.  

 

 Hebt u al kinderen op school? 

Dan kunt u het inschrijfformulier bij de directie opvragen en 

thuis invullen. 

 

Oranje-Nassauschool Bilwijkerweg 6A 2821SB Stolwijk 

0182-341448 

‘Koninklijk’ onderwijs: principieel en positief 

 

 


