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ORANJE NASSAUSCHOOL 
Beste ouders, 

Normaal gesproken ontvangt u de info in de laatste week van een maand. 

Vanwege de meivakantie is de uitgave van de ‘aprileditie’ verplaatst naar 

deze week van mei. 

Team 
De eerste felicitatie gaat naar juf Van Zijl. Op 1 mei jl. 

was zij 15 jaar werkzaam op de Oranje-Nassauschool. 

Van harte! We danken haar voor al haar inzet als 

leerkracht en adjunct gedurende al die jaren en hopen 

nog veel van haar kwaliteiten gebruik te kunnen maken. 

De tweede naar juf Van Pelt. Op donderdag 18 

mei hoopt zij te gaan trouwen met  Jan Adriaan 

den Hertog. ’s Ochtend wordt het huwelijk 

burgerlijk bevestigd; ’s middags kerkelijk (16.30 

uur Hersteld Hervormde Kerk Esdoornstraat 35 

te Driebruggen). We wensen Eva en Jan Adriaan 

van harte een stralende dag toe. Dat de genade 

en trouw van de Heere over hun huwelijk zal 

schijnen. 

Groepsverdeling 17-18 
De groepsverdeling voor het komend schooljaar ziet er als volgt uit: 

Groep 1 juf Kooiman 

Groep 2 juf Verkerk / juf Van Zaanen 

Groep 3 juf Van Pelt 

Groep 4 juf Monster / juf Trouwborst 

Groep 5 juf Den Hertog / juf Noordergraaf 

Groep 6 meester De Visser / juf Korevaar 

Groep 7 juf Lokerse / meester Van Zaanen 

Groep 8 meester Van Winkelen / juf Van Zijl 

Vakantierooster 17-18 
Dit rooster ligt ter goedkeuring bij de MR. In de volgende info zullen we 

het publiceren. 

Leerlingen 
In groep 0 zijn ingestroomd: Jayson Versluis en Christian Blonk. Fijn dat 

jullie bij ons op school zijn gekomen! We wensen jullie een heel fijne 

schooltijd toe. 

http://www.ons-stolwijk.nl/
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Afscheid hebben we genomen van Martin (groep 1) en Ryan (groep 3). We 

wensen hen het allerbeste toe. 

MR 
Per 1 januari is de Wet versterking bestuurskracht van kracht. De wet 

zorgt voor een verandering en uitbreiding van het werk van de MR. De MR 

krijgt meer bevoegdheden. Zo moet de MR advies geven over het profiel 

van nieuwe bestuursleden en betrokken worden bij de benoeming van 

een directeur en nieuwe bestuursleden. Als MR hadden we al minimaal 

twee keer per jaar contact met het Bestuur Intern Toezicht, maar met de 

nieuwe wet is dit ook verplicht geworden. De samenwerking 

/wisselwerking tussen Dagelijks Bestuur, Bestuur Intern Toezicht en MR 

wordt verder gestimuleerd. Een uitdaging die we als MR graag aangaan 

om met elkaar te zorgen voor een goed onderwijsklimaat op onze mooie 

school. 

MR-verkiezingen  
Er zijn geen kandidaten tegen Marita Dekker ingediend. Dat betekent dat 

zij haar werkzaamheden binnen de MR zal 

voortzetten. Fijn! 

Happen en stappen 
‘We hebben er echt van genoten. Zowel het 

uitdelen als het rondwandelen. Het rondje 

was ook precies groot genoeg voor onze 

kleuters en zij vonden het ook echt heel erg 

leuk’. 

Zomaar vanmorgen per mail een reactie van 

een moeder. Leuk. Met plezier kijken we 

terug op de eerste keer happen en stappen. 

Het mooie weer, de leuke ontmoetingen. 

Fijn, dat er zoveel ouders en kinderen 

meededen.  

Ouders bedankt voor: 

* het maken / beschikbaar stellen van de 

hapjes 

* het helpen bij het opruimen 

* het meewandelen 

Ook een woord van dank aan de teamleden 

die het geheel hebben georganiseerd. 

De giftenpot bracht € 237,- op, bestemd voor Noodhulp Afrika van Woord 

en Daad. Bedankt!! 
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Creamorgens 
Op 24 mei is de laatste creamorgen van dit schooljaar gepland. Nu alvast 

willen we alle moeders die trouw mee hebben gewerkt heel hartelijk 

bedanken!! Uw inzet was geweldig. 

Poëzieweek 
Begin april heeft de hele school meegedaan aan de "Poëzieweek". Iedere 

groep deed dat naar eigen inzicht en op eigen niveau. De resultaten 

waren verrassend: 

Zo leerde groep 1 een gedicht opzeggen.  

Lente 

De tuin staat vol met bloemen. 

Heb jij ze al gezien? 

En weet je ook hoeveel er staan? 

Wel vijf of zes misschien? 

Er vliegen kleine beestjes. 

En weet je wat ze doen?  

Ze geven elke bloem vandaag 

een hele dikke zoen. 

En waarom doen die beestjes dat? 

Waarom zijn ze zo blij? 

Gewoon, omdat het lente is. 

De winter is voorbij. 

In groep 8 won Jelle Dekker de poëziewedstrijd met een Haiku. Een Haiku 

is een vorm van Japanse dichtkunst, geschreven in 3 regels waarvan de 

eerste regel 5, de tweede regel 7 en de derde regel weer 5 lettergrepen 

telt. 

 

De wilde golven. 

Het woeste wilde water.  
Er dreigde gevaar! 

 

Dodenherdenking 
Ook dit jaar werken leerlingen van 

onze school mee aan de jaarlijkse 

dodenherdenking in Stolwijk. Dit jaar 

zijn dat: Vera, Jedidja, Juda, Sander 

en Marieke uit groep 7. Zij dragen 

het door Vera gemaakte gedicht 

voor (zie onderaan de info). Bedankt 

daarvoor. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZqJHh09DTAhUPalAKHedEAuUQjRwIBw&url=http://altenaactueel.nl/index.php/2014/03/11/veel-verzet-en-petitie-tegen-verplaatsen-dodenherdenking/&psig=AFQjCNFT7Taxfalf2z_6EonBDzU3-Vr2Yw&ust=1493795420407368
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL54aGgdbTAhWMJFAKHRHOA50QjRwIBw&url=http://www.ltcwingsblokker.nl/sub/5/73/lente-toernooi&psig=AFQjCNE7eiRHEgRHtWShzCmM5Z4xSSn39w&ust=1493979380460986
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://thumbs.dreamstime.com/t/wilde-overzeese-golven-70817454.jpg&imgrefurl=https://nl.dreamstime.com/stock-foto-wilde-golven-image55466187&docid=7xCFof-z14pDiM&tbnid=fI-YrzTYNdLkKM:&vet=1&w=284&h=160&itg=1&bih=1094&biw=2133&ved=0ahUKEwjOr7bHgdbTAhUOYlAKHawYAPQQMwhTKCkwKQ&iact=c&ictx=1


 

 
 

4 

Pinksterviering 
Graag kondig ik de Pinksterviering al aan. Deze zal gehouden worden om 

op woensdag 31 mei 2017 (19 uur / Hervormde Kerk 

Stolwijk). Het thema van deze viering is ‘Veel vrucht’. 

Alle vaders/moeders, opa’s/oma’s en andere 

belangstellenden van harte welkom!  

Verkeersexamen en Cito-toets 
Alle leerlingen van groep 7 zijn geslaagd voor het 

theoretisch verkeersexamen. Gefeliciteerd! 

Opbrengsten Woord en Daad 
In de maand april (twee weken) is € 147,90 opgehaald voor onze 

sponsorkinderen van Woord en Daad. Hartelijk bedankt!! 

Fietsenstalling 
Met ingang van mei zijn de plaatsen voor de fietsen weer gewijzigd: 
 groep 5 en 6 naar het overdekte gedeelte, groep 7 en 8 naar de 
onoverdekte stalling.  

Wedstrijd TU 
Meester Van Winkelen en enkele leerlingen van 

groep 8 hebben 

meegedaan aan een 

techniekwedstrijd op de 

Technische Universiteit in 

Delft (snelst rijdende 

zelfgemaakte autootje) en 

hebben de tweede prijs 

gewonnen. Super! 

Dammen en schoolvoetbal 
De dammers hebben het allemaal weer goed gedaan. Het 1ste  team van 

de ONS is ongeslagen kampioen geworden en gaat door naar de finale op 

20 mei. Het 2e team van de ONS is 7de  geworden van de totaal 16 teams, 

een prachtig resultaat. Proficiat! 

Oudercollectief 
(op verzoek geplaatst) 

Steeds meer ouders ontdekken dat een smartphone voor kinderen 
van een jaar of 12, 13 toch nadelen heeft. Steeds meer 
onderzoeken wijzen op de negatieve effecten van een smartphone 
op concentratie, uithoudingsvermogen, intelligentie, enz. Steeds 
meer jongeren komen zelf er achter dat appen schaduwkanten 
heeft. En vooral, is het geen Bijbelse lijn om ons en onze kinderen 
zoveel mogelijk weg te houden van wereldse verleidingen? 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjixor309DTAhWQIVAKHcn5BbIQjRwIBw&url=http://www.arendlandman.nl/2010/05/de-diepere-betekenis-van-pinksteren-uitstorting-van-de-kracht-die-leidt-tot-heelwording-tot-verbinding-en-vernieuwing-van-geest-ziel-en-lichaam/&psig=AFQjCNFQfjn_aDvBqwUeyN7v29wUjAvE1g&ust=1493795466786569
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Toch is het moeilijk om “nee” tegen een smartphone te zeggen, 
omdat “bijna iedereen hem heeft”. 
  
Sinds kort is er voor ouders van kinderen op het Driestar College 
een oudercollectief (met inmiddels  zo’n 115 deelnemende 
echtparen) wat zich de volgende doelen stelt: 

- als ouders schouder aan schouder staan om elkaar te 
steunen in voorzichtig mediagebruik 

- met elkaar een collectief te vormen door onze kinderen 
(voorlopig) geen smartphone te geven 

  
Steunt u ook ons initiatief? Stuur vrijblijvend een e-mail naar:   

oudercollectiefgouda@kliksafe.nl 
 

en / of bezoek onze bijeenkomst op D.V. 7 juni, spreker ds. M. van 
Reenen, locatie Driestar College Gouda 

 
 

 

Schoolkalender 
Datum Activiteit 

4/5 Groep 1 t/m 4 vrij 

5/5 Hele school vrij 

9/5  Bestuursvergadering  

18/5 Huwelijk juf Van Pelt. Groep 5 ’s morgens vrij/’s middags 
school. Alle andere groepen ’s middags vrij 

24 mei Laatste creamorgen 

25 en 26 mei Hemelvaartsvakantie 

31 mei Pinksterviering  

 
Met vriendelijke groet, namens het team, 

A.C. van Zaanen 

 

Gedicht 4 mei 2017 
Wij zijn hier twee minuten stil 

en denken aan een tijd zo koud en kil 

Duitsland viel Nederland zomaar binnen 

Hitler wilde heel Europa overwinnen. 

 

Ik leef nu zonder oorlog en geweld 

ken ook geen angst voor bommen en soldaten 

of verraders die hun land vergaten 

Ik zag nooit een mens door een geweer geveld. 

 

mailto:oudercollectiefgouda@kliksafe.nl
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Ik weet door verhalen die mij zijn verteld 

hoe mensen huis en haard hebben verlaten 

en lang in concentratiekampen zaten 

in wanhoop en ellende, door niemand meer geteld. 

 

Ik weet dat mensen spoorloos zijn verdwenen 

ze zaten in ’t verzet of waren jood 

en niemand weet meer hoe ze zijn gedood 

Wie kon hier toch zijn toestemming aan verlenen? 

 

Dankbaar willen we aan al die mensen denken 

hun offer is meer waard dan allerlei geschenken 

respect voor ieders leven, bewaar het als een duur cadeau 

dan blijft Nederland ook  in 2017 op hoog niveau. 

 

 

 


