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ORANJE NASSAUSCHOOL 

Meeleven 
Zaterdag 13 mei is dhr. D. Monster, oud-directeur van de Oranje-

Nassauschool (1970 – 1989) overleden. Wij denken met dankbaarheid aan 

alles wat hij voor de school heeft mogen betekenen. Mw. Monster en 

haar (klein)kinderen wensen wij van harte de nabijheid van de Heere toe. 

Team 
We kunnen terugzien op een heel mooie trouwdag van juf Van Pelt en Jan 

Adriaan den Hertog . Groep 5 was op de kinderreceptie en tijdens de 

kerkdienst aanwezig. Fijn, om dit zo samen mee te maken. 

Vakantierooster 17-18 
Zoals beloofd: 

Herfstvakantie              16/10 t/m 20/10/17 

Kerstvakantie                25/12/16 t/m 5/1/18 

Voorjaarsvakantie          26/2 t/m 2/3/18 

Goede Vrijdag/Pasen      30/3/18 en 2/4/18 

Koningsdag                      27/4/18 

Meivakantie                    30/4 t/m 4/5/18 

Bevrijdingsdag                5/5 

Hemelvaartsvakantie      10/5 en 11/5/18 

Pinkstervakantie             21 t/m 23/5/18 

Zomervakantie                16/7 t/m 24/8/18 

Bid- en Dankdag              1/11/17 en 7/3/18 

Teamdag                          13/12/2017 

 

Leerlingen 
In groep 0 zijn ingestroomd: Jonathan Both,Thijs 

van der Graaf, Francine Leeflang en  

http://www.ons-stolwijk.nl/
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Maria Verhoef. Fijn dat jullie bij ons op school zijn gekomen! We wensen 

jullie een heel fijne schooltijd toe. 

Pinksterviering 
Morgen hopen we de Pinksterviering te houden  

(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!  

Donderdag beginnen alle groepen om 9.30 uur. 

Cito-uitslag 
De Cito-uitslag is bekend. Aan onze school worden twee getallen 

gekoppeld 536,5 en 535,7. Het eerste getal geeft de scoring van onze 

school ten opzichte van alle scholen in Nederland weer; het tweede getal 

de score ten opzichte van vergelijkbare scholen (m.b.t. het 

leerlinggewicht). De landelijke cijfers zijn respectievelijk 535,1 en 535,2. 

We hebben bij beide vergelijkingen (iets) boven het landelijk gemiddelde 

gescoord. Groep 8 en de meester complimenten! 

Beleidsstukken 
Op korte termijn worden beleidsstukken van de ONS op de schoolsite 

geplaatst. Het betreft de volgende onderwerpen: Bijbelvertelling, 

liedkeuze en mediagebruik / filmgebruik / gedragscode leerkrachten / 

identiteitsbijlage akte van benoeming / protocol afscheid groep 8 en 

schoolkamp. 

Ledenvergadering 
Deze staat gepland voor donderdag 8 juni. Het bestuur nodigt alle leden 

van harte uit deze ledenvergadering te bezoeken. De benodigde 

informatie is digitaal of per post naar de leden verstuurd. 

Avondvierdaagse 
(ingezonden door de organisatoren) 

 

Dinsdagavond 

vertrokken we met 

zo'n kleine 30 

sportievelingen op de 

fiets naar Gouda. Het 

weer was fantastisch; 

we hadden er zin in. 

Komkommers in de 

tas, citroen met pepermunt in de hand en blarenpleisters in de zak... Na 

een (lang) poosje geduld hebben (we vertrokken als 1 na laatste groep) 

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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mochten we eindelijk van start! Daar gingen we.... en voordat we het 

wisten waren de eerste 5 kilometers alweer een feit. Iedereen had de 

eerste avond zonder klagen volbracht! De kop was eraf....  

De 2e avond vertrokken we weer met volle moed en volle snelheid want 

we mochten deze avond als 2e vertrekken..... En weer liepen we deze 

avond als gezellige groep de kilometers fluitend uit.  

Ook de 3e avond was geen probleem. Het weer was nog steeds geweldig 

en het tempo zat er lekker in. En toen was het alweer vrijdag...de 4e en 

laatste avond. Iedereen stapte weer fluitend op de fiets, op weg naar 

Gouda. De laatste 5 kilometers stonden op de planning met als 

extraatje..veel publiek, heel veel snoep en hier en daar zelfs een leuk 

cadeautje... En jawel...iedereen heeft zijn medaille dubbel en dwars 

verdiend! Gefeliciteerd! Allemaal bedankt voor de gezellige 

avonden!!Hopelijk tot volgend jaar en misschien met nog wel meer 

sportieve leerlingen en ouders van de ONS!! 

Als school bedanken we mw. Vane, en de ouders die begeleid hebben 

heel hartelijk en ondersteunen we de oproep uit de laatste regel zeker. 

Schoolreis 
Op donderdag 15 juni hopen we 

met de groepen 3 t/m 8 op 

schoolreis naar Ouwehands 

Dierenpark in Rhenen te gaan. 

We boffen, want de 

reuzenpanda’s uit China zijn nu 

al te bewonderen. 

De kosten bedragen dit 

schooljaar € 20,- per kind (vanaf 

het derde kind € 17,50). U kunt het schoolreisgeld voor 15 juni overmaken 

naar bankrekeningnummer  

NL49 RABO 0361425538 t.n.v. Ver. School met de Bijbel o.v.v. schoolreis 

en de naam/namen van 

uw kind(eren) en de 

groep(en).  

Let u op het goede 

rekeningnummer? Er 

kan niet meer contant in 

de klas betaald 

worden!!!  

Groep 1 en 2 hebben  

15 juni gewoon school. 

De kleuters zullen op dinsdag 20 juni naar de speeltuin bij Julianasluis te 

Gouda gaan. De ouders krijgen hierover nog apart bericht. Kosten rond de 

€ 2,50. 

http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Vfo5hMNm&id=428BD4C10765397ADF6FCBE65409F501280C10C4&thid=OIP.Vfo5hMNmDHizIn2ffuQcfgEuDO&q=ouwehands+dierenpark&simid=608021689614928013&selectedIndex=0
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=UPX6DNJ/&id=0E716689A0F3BBC396C97F1F43DD3AAD35E564D7&thid=OIP.UPX6DNJ_f8lKkFbnJw8NygEsCZ&q=ouwehands+dierenpark&simid=607989803769989695&selectedIndex=18
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Blote voeten 
Bij warm weer zijn diverse leerlingen geneigd op blote voeten door de 

school te lopen. Dit is vanwege de hygiëne niet toegestaan. Wilt u dat ook 

thuis even met uw kind(eren) bespreken. 

Opbrengsten Woord en Daad 
In de maand mei is € 271,90 opgehaald voor onze sponsorkinderen van 

Woord en Daad.  

Hartelijk bedankt!! 

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

Voorkom diefstal 
Als uw kind onverhoopt zijn/haar fiets op 

school moet laten staan, geeft u dat dan 

even door. Dan kan hij/zij de fiets achter het 

gesloten hek of in de school zetten. Dit 

voorkomt diefstal! 

Schoonmaakavond 
Het duurt nog even, maar we geven het 

alvast door: op maandag 19 juni is de laatste 

schoonmaakavond van dit schooljaar. Ouders met een achternaam 

beginnend met de letters Q – Z en allen die andere keren niet konden, 

worden vanaf 19 uur verwacht. Alvast hartelijk bedankt voor uw hulp!! 

Plastic doppen 
Voor de stichting Adullam kunt u plastic doppen 

(van allerlei verpakkingen) sparen. De opbrengst 

komt ten goede aan genoemde stichting. Op het 

kraampje bij de kleuteringang komt een doos te 

staan, waarin de doppen kunt doen. Mw. 

Verhoef (moeder van Jan in groep 1)  verzorgd 

het beheer. 

http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=4HWkthgi&id=BC5D1B1E4698B61B075459B875AACE3B3C4C1FA4&thid=OIP.4HWkthgiwvBYeQqUpNHp4wDhEs&q=diefstal+fiets&simid=607993183899287845&selectedIndex=4
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=VTMco/Q9&id=085DBB5C3157BEBC377BF7D484166D2274D444ED&thid=OIP.VTMco_Q9XyWJNpMDhpK2PAEsDs&q=adullam&simid=608025138462458207&selectedIndex=1
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Dammen  
De dammers van harte gefeliciteerd!! Ze zijn zaterdag 20 mei jl. vijfde van 

Nederland geworden. Een prachtige 

prestatie.  

A 

 
 

 

 

Allen die de dammers begeleid en 

vervoerd hebben, hartelijk dank! 

Schoolkalender 
Datum Activiteit 

31 mei Pinksterviering  

5,6,7 juni Pinkstervakantie 

8 juni Start thema 6 Leefstijl 

8 juni Algemene Ledenvergadering 

15 juni  Schoolreis groep 3 t/m 8 (groep 1 en 2 gewoon school) 

19 juni Schoonmaakavond Q-Z 

22 en 23 juni Schoolkamp groep 8 

30 juni Rapport 2 mee naar huis 

Persoonlijk 
Geregeld vragen ouders hoe het met mij gaat. Fijn! Twee weken geleden 

heb ik weer een uitslag gekregen. Deze gaf een voortdurende stabilisatie 

aan. Iets waar we heel erg dankbaar voor zijn. De controles zijn nu van 

twee naar drie maanden gegaan. 

Met vriendelijke groet, namens het team, 

A.C. van Zaanen 

 

 

 


