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ORANJE NASSAUSCHOOL 
 

Beste ouders, 

 

Iets later dan gepland, krijgt u de eerste info van dit schooljaar. Normaal 

verschijnen de info’s in de laatste week van een maand. 

Met dankbaarheid kijken we terug op de openingen. Als team stonden we 

stil bij het handelen van de ouders  van Mozes ‘door het geloof’. Met de 

kinderen en aanwezige ouders stonden we opnieuw stil bij Mozes, maar 

nu bij zijn roep tot de Heere: ‘Indien Uw aangezicht niet medegaan zal, 

doe ons van hier niet optrekken’. Het thema was: ‘Ik ga op reis en neem 

mee…’ Samen kwamen we erachter dat niet de vraag ‘Wat neem ik mee?’, 

maar ‘Wie gaat er met mij mee?’ cruciaal is in je (jonge) leven. Wat een 

bemoediging dat de Heere mee wil gaan, iedere dag van je leven. 

Team 
Vandaag en gisteren heb ik alle groepen bezocht. Het is fijn en 

bemoedigend om te zien dat de leerkrachten 

met gedrevenheid hun lessen geven en met de 

kinderen bezig zijn. In deze periode zijn ze extra 

actief met groepsvorming. Ook staat de 

schoolregel  ‘Op school groeten we elkaar als 

een vriendelijk gebaar’ centraal. 

 

Informatieavond 

Gisteren is de informatieavond voor alle groepen gehouden. Fijn dat er 

zoveel ouders waren!! Samen optrekken als school en ouders is belangrijk 

en onmisbaar. U heeft ook het formulier meegekregen waarmee u 

informatie kunt verstrekken aan de nieuwe leerkracht(en) van uw 

kind(eren). Dit formulier zal besproken worden op de eerste 
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contactavond. Wilt u echter eerder een gesprek? Schroom dan niet en 

maak een afspraak!! 

Leerlingen 
Een hartelijk welkom aan Anna van Klinken. Zij is 

vanuit Apeldoorn verhuisd en heeft nu haar plaats in 

groep 6 ingenomen. In groep 1 stroomden Silvana 

Tadesse en Anne-Rosa Zwiers in. Fijn dat jullie op 

school zijn gekomen. Allemaal een heel mooie 

schooltijd toegewenst. 

 

Felicitatie 
We feliciteren de Hersteld Hervormde Kerk van Stolwijk met het 

aannemen van het beroep door kandidaat Van Klinken. Een goede en 

gezegende tijd met elkaar toegewenst. Ook als school hopen we op goede 

contacten. 

Schoolkalender  
In de eerste schoolweek heeft u de 

schoolkalender 17 – 18 ontvangen. 

Dank aan juf Korevaar die hem 

heeft samengesteld. Ondanks de 

zorgvuldige samenstelling zijn er een paar 

fouten ingeslopen: 

 Juf Den Hertog – Van Pelt is op 3 januari 2018 jarig en niet op 2 

januari 

 Pasen valt niet op 15 en 16 april, maar op 1 en 2 april 2018 

 Het schoolkamp van groep 8 is op 25 en 26 juni 2018  i.t.t. 21 en 

22 juni 

 De kleurtint van vrije dagen en vakantiedagen is helaas niet zo 

contrasterend uit het drukproces gekomen als wij verwacht 

hadden 

Alle wijzigingen treft u ook aan op de schoolsite. 

Een nieuwe weg! 
In de maand oktober willen we met het 

thema ‘Een nieuwe weg!’ ruim aandacht 

besteden aan 100 vrijheid van onderwijs 

en 500 Reformatie. Op 11 oktober is ook 

een ouderavond gepland.  

Thema ‘De school aan de ouders!’. We willen dat 

uitwerken in drie deelthema’s. We zijn hard bezig om sprekers te werven. 

We hopen dat het lukt. U hoort nog van ons.  
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Wecycle 
Als school willen we in het kader van 

duurzaamheid en rentmeesterschap 

meedoen aan de landelijke scholenactie 

Wecycle. Op school komen in de maanden 

september en oktober dozen te staan 

waarin u kleine oude elektrische apparaten kunt doen. Het streven is als 

school minimaal 75 apparaten in te zamelen. De school krijgt daar een 

beloning voor. In een aparte mail wordt u nader geïnformeerd.  

Opbrengsten Woord en Daad 
Op 21 augustus is 36 euro voor Woord en Daad opgehaald; op 28 

augustus 85,30. Hartelijk bedankt. Iedere maandag wordt er geld 

opgehaald voor onze acht sponsorkinderen (iedere klas heeft een eigen 

kind). U kunt ook Woord en Daadbonnen bestellen. De bestelformulieren 

liggen in het spreekkamertje tegenover groep 2. 

Fietsenstalling 
Vanaf september is de volgende regeling voor de fietsenstalling van start 

gegaan: 

 Leerlingen die binnen de ring Kievitslaan, Jan Steenlaan, 
Goudseweg, Hortensialaan wonen, moeten lopend naar school 
komen (we hebben gewoon te weinig ruimte voor fietsen) 

 Kinderen die buiten de cirkel wonen, mogen wel op de fiets 
komen. Fietsen moeten netjes recht en binnen de fietsenstalling 
neergezet worden.  
De delen van de overdekte fietsenstalling en het stukje naast de 
fietsenstalling hebben een letter. Iedereen kan zien waar de fiets 
neergezet kan worden 

A 

Naast de 

fietsen-

stalling 

B C D E F 

 

 Groep 3 en 4 zetten altijd de fietsen neer in A, B, C 

 Groep 7 en 8 zetten in de even maanden (augustus, oktober, 
december, februari, april, juni) de fietsen in de vakken D, E, F. De 
andere maanden zetten zij hun fietsen in de niet overdekte 
stalling bij groep 5 

 Groep 5 en 6 zetten in de oneven maanden (september, 
november, januari, maart, mei en juli) de fietsen in de vakken D, 
E, F. De andere maanden zetten zij hun fietsen in de niet 
overdekte stalling bij groep 5 
De ‘stallingpolitie’ gaat weer toezicht houden. 
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Kiestraining 

In dit schooljaar kan een Kiestraining voor kinderen van gescheiden ouders op 

school gegeven worden (georganiseerd en gegeven door Kwadraad in opdracht 

van de gemeente Krimpenerwaard). Mocht u uw kind(eren) mee willen laten 

doen, geeft u dat dan even door aan juf Van Staveren. 

Hieronder alvast kort enkele belangrijke punten van de KIES training (tekst 

Kwadraad) 

- het is voor ALLE kinderen die gescheiden ouders hebben, de scheiding kan 

ook langer geleden zijn 

-  er zijn 8 bijeenkomsten van 1 uur, op school, binnen schooltijd, zodat de 

kinderen na de bijeenkomst nog even gewoon met de klas kunnen afsluiten 

-  met lotgenoten worden de werkvormen doorlopen, waardoor ze van elkaar 

zien en horen dat ook anderen kinderen hiermee te maken hebben, en dat 

steunt enorm 

-   er zijn geen kosten aan verbonden 

-   binnen het SMW merken we dat er veel kinderen zijn die nog dagelijks last 

hebben van de scheiding van hun ouders, hoe lang geleden ook en we zijn heel 

enthousiast geworden wat de KIES training voor deze kinderen kan 

betekenen. (vooral een plek waar zij hun verhaal kunnen doen, waar het niet 

gaat over het verhaal van hun ouders, maar over wat de kinderen er zelf over 

doormaken) 

Schoolkalender (maand september/oktober 2017) 
Datum Activiteit 

11/8 MR-vergadering 

2/10 Start Leefstijl thema 2. ONS gedragsregel ‘Wij zorgen voor 
elkaar en voor anderen, daar hoeven we niks aan te 
veranderen’ 

5/10 Lesvrij groep 1 t/m 4 

10/10 Bestuursvergadering 

11/10 Ouderavond 

16 t/m 20/10 Herfstvakantie 

25/10 Hoofdluiscontrole  

26 en 31/10 Eerste contactavond (groep 4 niet op 26 en 31 oktober, maar 
op 30 en 31 oktober) 

 

Met vriendelijke groet, namens het team, 

A.C. van Zaanen 

Op school groeten we 

elkaar als een 

vriendelijk gebaar 


