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ORANJE NASSAUSCHOOL 
 

Beste ouders, 

Team 
De instroomgroep is gestart. Ik krijg van de juffen Dekker en Oudshoorn 

enthousiaste verhalen te horen. Fijn!  

Ook juf Kooiman geeft aan dat zij het erg naar haar zin 

heeft in groep 1. Goed om te horen! 

Het herstel van juf Meerkerk verloopt heel langzaam. 

Iedere maandagmorgen komt ze op school om het contact 

met ONS te onderhouden en lichte werkzaamheden te 

verrichten. 

Leerlingen 
In groep 0 zijn in maart ingestroomd: Sjaak van Dijk, Eline Hogendoorn, 

Elin Jonkheijm, Rineke Hogendoorn en Tom de Jong. Fijn dat jullie bij ons 

op school zijn gekomen! We wensen jullie een heel fijne schooltijd toe. 

Afscheid hebben we genomen van Mark (groep 5) en Stefan (groep 2). We 

wensen hen het allerbeste toe. 

Verkeersexamen en Cito-toets 
Op 6 april vindt het theoretisch verkeersexamen voor groep 7 plaats. Op 

18, 19 en 20 april buigt groep 8 zich over de Eind-Cito toets. We wensen 

iedereen veel wijsheid en het allerbeste toe. Doe je best! 

Formatie en vakantierooster 
Binnenkort hopen we de groepsformatie voor het komend schooljaar 

rond te hebben. In de volgende info 

zullen we de groepsverdeling aan u 

meedelen.  

Het vakantierooster 17-18 is opgesteld 

en ter goedkeuring voorgelegd aan de 

MR. Zodra deze definitief is, krijgt u 

hiervan bericht. 

MR-verkiezingen 
(geplaatst op verzoek MR) 

Van de oudergeleding van de MR is Manita Dekker dit jaar aftredend. Zij 

stelt zich opnieuw beschikbaar. Volgens de reglementen bestaat het recht 

een tegenkandidaat in te dienen. Namen van tegenkandidaten kunnen 

http://www.ons-stolwijk.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOobq9qv7SAhUBXhoKHWAjAFsQjRwIBw&url=http://www.obsdewaarborg.nl/vakantierooster&bvm=bv.151325232,d.d2s&psig=AFQjCNEZEvJHqd-4LpCjRb3OEJRjAx2ydg&ust=1490966822230549
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYv7CKrP7SAhWDOhoKHazQDVsQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/geentjensmarlee/dagmar-stam-praatplaat/&bvm=bv.151325232,d.d2s&psig=AFQjCNExeP4T0f69KcBAyqBIS94Y2PnVtQ&ust=1490967259318987


 

 
 

2 

van maandag 3 april t/m vrijdag 14 april in de groene melkbus (uitgang 

grote plein) gedaan worden. Als er geen namen ingediend worden, zal 

Marita vol enthousiasme haar werkzaamheden in de MR voortzetten. 

Posters 
Samen met de leerlingenraad hebben we nagedacht over hoe we de 

school nog fijner en beter kunnen maken. Afgesproken is dat we nog meer 

gaan letten op hoe we met elkaar en met de dingen om ons heen omgaan. 

We gaan posters ontwerpen die in de gangen en klassen opgehangen 

worden. De tekst van zo’n poster zal gedurende een bepaalde tijd binnen 

de hele school centraal staan. 

Ook zullen er (lees)boeken over kinderen met ‘handicaps’ aangeschaft 

worden om het begrip voor elkaar te vergroten. 

We zijn blij dat de gemeente Krimpenerwaard geld voor deze doelen 

beschikbaar heeft gesteld. Bedankt! 

Rekendag 
De Rekendag van 22 maart 

jl. was een groot succes. De 

leerlingen van groep 2 t/m 

8 zijn op een heel boeiende 

manier bezig geweest met 

rekenen. Wat leuk dat 

zoveel kinderen een originele foto van hun 

huisnummer hebben meegenomen!  

 

Tentoonstelling 
De groepen 7 en 8 hebben de tentoonstelling 

van Christa Rosier over de psalmen  bezocht. 

Een tentoonstelling die diepe indruk maakt. 

Lijden en geloof worden op een bijzondere 

manier samengebracht. Dank aan de 

organisatoren voor de ontvangst en 

begeleiding! 

 

Poëzieweek  en biebboeken 
De leescoördinatoren van onze school (de juffen Dekker en Monster) 

hebben de periode 3 t/m 13 april uitgeroepen tot poëzieweek. In alle 

groepen zal extra aandacht besteed worden aan gedichten in allerlei 

variaties. 

Woensdag 29 maart trok een onbekende gast van groep naar groep. Het 

bleek een detective te zijn die de aandacht vestigde op allerlei nieuwe 
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biebboeken waarin een geheime code verstopt zit. Aan alle leerlingen uit 

de groepen 4 t/m 8 de taak deze code te kraken. Succes! 

MAAD-groep wedstrijd 
(ingediend door de MAAD-groep) 

 

Afgelopen week was de finale van Elk Talent Telt in Lunteren (vanuit het 
SLO georganiseerd). 
We hadden in oktober ons ingeschreven en kregen, net als 200 andere 
deelnemers, de opdracht een themamiddag te ontwerpen waarin een 
startopdracht moest zitten die inspirerend werkte voor de groep en 
minimaal drie activiteiten die uitgevoerd konden worden en te maken 
hadden met het onderwerp. 
Alles was vrij om te bedenken, als er maar minimaal 1 hogere 
denkvaardigheid aangeboord werd: kritisch denken, analytisch denken of 
creatief denken. 
Als groep bedachten we een inbraak in school. Hiervoor hebben we 
beelden opgenomen waarin de inbraak zichtbaar werd. 
De activiteiten waren : 1) een profiel tekenen die overeen zou komen met 
de profielschets die door een bewoner uit de wijk snel was getekend. 2) Er 
was een schoenafdruk gevonden in de tuin. De MAAD groep en enkele 
leerkrachten waren nog ten tijde van de inbraak op school, dus iemand 
moest een schoen hebben die 
overeen zou komen met de 
gipsafdruk. 3) het invullen van een 
logigram waarbij de informatie uit 
het politierapport gebruikt kon 
worden. 
Groep 8 heeft gedeeltelijk 
meegedaan aan de middag en kwam 
gelukkig ook achter de dief. Deze 
heeft gelukkig zelfs nog getrakteerd: 
de buit bestond nl uit snoepveters….  
 
In conferentiecentrum “de Werelt” werden van de uiteindelijk 98 scholen 
die op tijd alles hadden ingeleverd 8 scholen uitgekozen  die een 
eindpresentatie mochten houden n.a.v. de activiteitenmiddag. Het was 
dus echt fantastisch dat we de ONS mochten vertegenwoordigen te 
midden van veel plusklassen uit het hele land. 
Er waren 5 prijzen te winnen: de meest inspirerende middag, de beste 
presentatie en 3 prijzen voor de creatiefste middag. 
De ONS kreeg de derde prijs in de categorie creatiefste middag. 
Onze prijs bestond uit 200 euro aan spellen. 
 
De MAAD groep heeft hard gewerkt, maar kreeg naast lovende woorden 
ook weer leerpunten mee. 
 
Een fijne middag (en maanden vooraf) waarin we veel geleerd hebben van 
en met elkaar! 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVyf6D_YDTAhVHNhoKHSLND5cQjRwIBw&url=http://www.schagen24.nl/nieuws/112/Poging-tot-inbraak/3279&psig=AFQjCNHSfAZLIEjLn7M6lvlQ2IESMNT2rw&ust=1491057714344426
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Leestip 
(van onze leescoördinatoren)  

De 4 V’s voor beter begrijpend lezen 

Goede lezers zijn actieve lezers. Als je kind moeite heeft met begrijpend 

lezen, moet hij leren om bewust op een actieve manier met de tekst aan 

de slag te gaan. De 4 V’s van begrijpend lezen vormen een houvast. 

Leesstrategieën maken begrijpend lezen gemakkelijker.                                                  

Voorkennis gebruiken. Vraag je kind wat het al weet over het onderwerp. 

Speelt het boek zich misschien af in jullie vakantieland, of heeft je dochter 

op tv als iets over het onderwerp gezien? Door voorkennis te gebruiken 

legt je kind verbanden tussen bekende en de nieuwe informatie. 

Voorspellen. Lees bijvoorbeeld alleen de titel en bekijk de plaatjes. Lijkt 

het je een leuk boek? Waarover denk je dat de tekst gaat? Of lees een 

stukje en voorspel dan hoe het verhaal verder gaat. Tijdens het lezen 

controleert je kind of de voorspelling klopte of niet: een heel actieve 

manier van met de tekst bezig zijn. Met voorspellen zet je kind een eerste 

stap om conclusies te trekken. 

Visualiseren. Welke beelden komen er tijdens het lezen in je hoofd? Zie je 

de hoofdpersoon voor je? Krijg je een soort filmpje in je hoofd bij 

behaalde scenes? Bij welke woorden of zinnen heb je wel beelden en bij 

welke niet? Door te visualiseren krijg je kind meer ‘grip’ op de tekst. 

Vragen bedenken. Bij welke stukje tekst heb je vragen? Wat vraag je je 

precies af? Raakte je in de war of wilde je graag meer weten? Wat vind je 

van de hoofdpersoon? Begrijp je al waar de titel op slaat? Door zelf vragen 

te stellen, raakt je kind gemotiveerd om verder te lezen. Hij krijgt inzicht 

in wat hij al wel begrijpt en wat nog niet. 
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Relatie school/kerk 
We zijn verheugd dat alle vier de kerkenraden van Stolwijk positief 

hebben gereageerd op het verzoek tot het beleggen van een 

contactavond over het thema school/kerk. Binnen afzienbare tijd zal deze 

avond gehouden worden. 

Opbrengsten Woord en Daad 
In de maand maart is € 303,10 opgehaald voor onze sponsorkinderen van 

Woord en Daad. Hartelijk bedankt!! 

Hoe laat op school en voetbalkooi 
Opnieuw een zeer dringend verzoek aan alle ouders om hun kind(eren) 

na de middagpauze niet te vroeg naar school te sturen. Het is voor de 

overblijfouders geen doen om op alle kinderen te letten. De pleinwacht 

(leerkracht) komt om 13 uur op het schoolplein. Zorgt u er a.u.b. er voor 

dat uw kind, dat thuis heeft gegeten, pas om 

13 uur op school komt!!  

Het is niet toegestaan dat kinderen van de 

overblijf tussen de middag naar de 

voetbalkooi gaan. Wilt u dit met uw 

zoon/dochter bespreken? 

https://nl.pinterest.com/pin/406238828869791596/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZ8J6g7aDSAhXJfxoKHR39BbAQjRwIBw&url=http://www.gergeminfo.nl/gemeenten/nederland/gouda/stolwijk&bvm=bv.147448319,d.d2s&psig=AFQjCNEhXxVYn2IYkCPilOw_JGryl8btWQ&ust=1487754950166388
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqoNW07aDSAhWCHxoKHdZODbAQjRwIBw&url=http://www.hervormdstolwijk.nl/agenda/foto-albums-algemeen-gedeelte/fotos-hervormde-gemeente-stolwijk&bvm=bv.147448319,d.d2s&psig=AFQjCNEhXxVYn2IYkCPilOw_JGryl8btWQ&ust=1487754950166388
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4w8DQ-qDSAhUDCBoKHdqABbAQjRwIBw&url=http://www.hetkwartierstolwijk.nl/&bvm=bv.147448319,d.d2s&psig=AFQjCNHXHahtJpRFuw75Try9dDw3MOm1BA&ust=1487758518995852
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKgKPqp_7SAhWKuBoKHXgMDVkQjRwIBw&url=http://www.beebop.nl/producten/78/1279-b-sportive-geluidsarme-voetbalkooi&psig=AFQjCNFmILvel1jNPasjysYN-yo4poz6WQ&ust=1490966133511338
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Schoonmaakavond en klusmorgen 
Alle schoonmaak- en klusouders hartelijk dank voor uw inzet ten behoeve 

van ONS-schoolgebouw. We zijn daar ontzettend blij mee. 

Natuurlijk zijn we ook heel content met de hulp van andere ouders (crea, 

bibliotheek, verkeer enz.) Bedankt! 

Fietsenstalling 
Met ingang van april gaan de plaatsen voor de fietsen weer wijzigen: 
groep 5 en 6 naar het onoverdekte gedeelte, groep 7 en 8 naar de 
overdekte stalling.  
Ter controle van de netheid hebben we de ‘stallingpolitie’ ingezet. Deze 
leerlingen van de leerlingenraad controleren of een fiets netjes is 
neergezet. Zo niet, dan wordt deze in overleg met de directie achter slot 
en grendel gezet. 

Ouders wilt u er a.u.b. op letten dat de fiets van uw kind over een 
deugdelijke standaard beschikt. Dat voorkomt heel wat ongemak en 
schade aan andere fietsen. 

Dammen en schoolvoetbal 
We feliciteren de dammers en voetballers! 

De dammers van de ONS hebben zich goed geweerd. In het Archeon 

streden zij zich naar 

de 10e en 3e 

plaats.  Ze zijn door 

naar de halve finale 

die gespeeld gaat 

worden op 8 april. 

 

 

 

 

De jongens van groep 8 hebben na een spannende strijd de eerste plaats 

van de voetbalpoule gehaald. Ze hebben daarbij veel mooie doelpunten 

gemaakt. Daarna mochten ze tegen de winnaar van de andere poule de 

finale van regio Gouda en 

omstreken spelen. Het was 

een spannende finale. Het 

ging een tijd gelijk op, maar 

helaas moesten de jongens 

aan het einde het onderspit 

delven. Na de 3-1 verlies 

partij in de finale mochten ze 

de verdiende beker voor 

de tweede plaats in ontvangst 

nemen.  
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Schoolkalender 
Datum Activiteit 

4/4 Bestuursvergadering 

6/4 Verkeersexamen groep 7 

12/4 Creamorgen 

14/4 Goede Vrijdag 

17/4 Tweede Paasdag 

18,19,20/4 Eind-Cito toets groep 8 

Week 23 Meivakantie 

 
Met vriendelijke groet, namens het team, 

A.C. van Zaanen 

 

 

 

 


