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ORANJE NASSAUSCHOOL 
 

Beste ouders, 

De tweede info van dit schooljaar is alweer verschenen en via uw mailbox 

bij u binnengekomen. Fijn dat alle groepen goed op stoom zijn en dat het 

school- en leerproces zijn voortgang vindt.  

Via een aparte mail bent u op de hoogte gesteld van de themamaand 

oktober. Hieronder kom ik er nog even kort op terug. Oktober is ook de 

maand waarin de herfstvakantie valt. We wensen iedereen alvast een heel 

fijne vakantie toe. 

 

Ouderavond 

Graag herinner ik u aan de 

ouderavond van woensdag 11 

oktober. Boeiende workshops met 

enthousiaste sprekers zijn uw 

aandacht waard!! Zeker nu we stilstaan bij 100 jaar Vrijheid van Onderwijs 

(school aan de ouders) rekenen we op uw belangstelling en aanwezigheid.  

Kinderboekenkleedjesmarkt 
Deze is gepland op 11 oktober (11.45 uur tot 12.30 uur) of bij slecht weer 

op 25 oktober. Alle leerlingen van de groepen 3 

t/m 8 mogen hun oude boeken verkopen of 

ruilen. De opbrengst mogen ze zelf houden. We 

hopen dat het weer een groot succes wordt. Zie 

ook de eerder verstuurde Parnassys-mail. 

 

 

 

Contactavonden 
Op 26 en 31 oktober worden de eerste contactavonden van dit schooljaar 

gehouden. Onderwerp: het sociaal-emotionele welbevinden van uw kind 

(de door u ingevulde vragenlijst is mede onderwerp van gesprek). We 

ontvangen u graag.  

Nieuw dit jaar is de wijze van het doorgeven van uw 

voorkeursmomenten! Via e-mail(s) op dinsdag 26 september vanuit 

Parnassys heeft u informatie over de contactmomenten ontvangen. Wilt u 

uw voorkeursmoment per e-mail voor maandag 2 oktober aan ons 

doorgeven mvzijl@ons-stolwijk.nl , zodat wij de avonden kunnen 

inplannen? Hartelijk dank! NB: de contactavonden voor groep 4 zijn 

gepland op 30 en 31 oktober.  

mailto:mvzijl@ons-stolwijk.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNp7TonMDWAhXBZ1AKHUnGCDkQjRwIBw&url=http://www.flevosprong.nl/evenement/ouderavond&psig=AFQjCNFCFTTx-Gc2Fi46AAWAmDqtUjCgMw&ust=1506424981313981
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Heel fijn dat er nu (28 september) al zo’n 70% van de ouders via de mail 

hun voorkeur heeft doorgegeven! 

Ouderbijdrage 
Graag herinner ik u aan de verstuurde mail over de ouderbijdrage. Wilt u 

die voor de herfstvakantie overmaken? Bedankt!! 

Week van de Pauzehap 
De groepen 5 t/m 8 hebben deze week 

meegedaan aan de Week van de Pauzehap. 

Iedere dag is een gezonde  en verrassende 

fruittraktatie aangeboden i.c.m. een stukje 

bewustwording/voorlichting. Heel leuk dat 

diverse kinderen op verschillende dagen al 

water met fruit, als gezonde drank, meenamen. 

We hopen dat deze actie een blijvend effect 

heeft. Wilt u dit als ouders ook oppakken? En u 

weet: iedere woensdag is het fruitdag op de ONS (alle groepen). Dan geen 

koeken e.d. meenemen. 

Fietsverlichting 
De donkere maanden komen er weer aan. Daarom willen we actief 

meedoen aan de ANWB-actie ‘Lichtbrigade’. De fietsen van de leerlingen 

van groep 3 t/m 8 zullen we op woensdag 15 november in samenwerking 

met de plaatselijke fietsenmaker (Wim van Hell, Fiets Vitaal) gaan 

controleren. Na de controle krijgt uw kind een ‘goedkeuringsbrief’ of een 

briefje waarop de gebreken staan (met een indicatie van de kosten bij 

reparatie). We hopen zo bij te dragen aan de veiligheid van kinderen in 

het verkeer. Fiets Vitaal alvast bedankt voor de spontane medewerking! 

Kleuternieuws 
 

Met de groepen 1 en 2 is afgesproken dat 

er rond de wisseling van thema’s een 

nieuwsbrief naar de ouders gaat. 

Natuurlijk ontving u al geregeld mails en 

nieuwsbrieven, maar we hebben nu 

gekozen voor een nieuw en fris format. De 

leerkrachten van de andere groepen zullen 

u vanzelfsprekend ook van het wel en wee van de groep van uw kind op 

de hoogte stellen. 

Novilo 
Het samenwerkingsverband Berséba heeft het mogelijk gemaakt dat 

Novilo onze school heeft bezocht. Novilo brengt door klassenbezoeken en 

gesprekken in kaart hoe de zorg aan (meer)begaafde leerlingen 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJ2J2Y37DWAhWGJlAKHSgMDfwQjRwIBw&url=https://www.heilige-familie.be/nieuws/page/2&psig=AFQjCNHGomfx2QAEvyOLDuV8OuUQxEDEWA&ust=1505892771575530
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8no6O5MfWAhXHLFAKHaxaAPAQjRwIBw&url=http://www.bukehof.nl/de-week-van-de-pauzehap/&psig=AFQjCNGuyqPaD8x3qGvEcqzvKRIIX35fHw&ust=1506684716649839
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georganiseerd is. We zijn heel benieuwd of we het goede doen en of we 

het goede ook goed doen. Mocht er nieuws zijn, dan hoort u dat zeker. 

Intrede 
Op 7 oktober wordt kandidaat Van Klinken bevestigd tot predikant van de 

Hersteld Hervormde Gemeente van Stolwijk. Wij wensen hem van harte 

zegen toe op al het werk dat hij in Stolwijk mag gaan doen. 

Adreswijzigingen 
 Sarah de Heer (groep 2): Beijerscheweg 72 2821 NJ Stolwijk 

 Joas Bogaard (groep 2): Mesdagstraat 16B 2821 VG Stolwijk 

Graag veranderen in de schoolkalender. 

Wecycle 
Als school willen we in het kader van 

duurzaamheid en rentmeesterschap 

meedoen aan de landelijke scholenactie 

Wecycle. Op school staan (bruine mat bij 

de in de gang) t/m 17 november dozen 

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 bent u daarover geïnformeerd. 

Momenteel hebben we de 75 nog niet gehaald. Heeft u thuis nog iets 

staan, geef het dan mee! 

Doppen voor Adullam 
Bij het kraampje in de kleutergang staat weer een doos waarin u plastic 

doppen kunt doen voor de Stichting Adullam. Mw. Verhoef (groep 1 en 2) 

coördineert de inzameling. Op het raam en op de doos staat welke 

doppen u in kunt leveren. Een dringend verzoek van mw. Verhoef: maak 

de doppen a.u.b. goed schoon, anders doet zich schimmelvorming voor. 

Opbrengsten Woord en Daad 
Op 11 september is 130,05 euro voor 

Woord en Daad opgehaald, op 18 

september 57,75, op 25 september  

77,55. 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 oktober wisselen de plaatsen in de fietsenstalling weer. Groep 7 en 

8 gaan naar de vakken D,E,F; groep 5 en 6 naar de niet overdekte stalling 

bij groep 5! 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGtqeotZDWAhXDY1AKHU7RAK0QjRwIBw&url=http://www.heg.nl/diensten/wecycle/&psig=AFQjCNGu-1N8BOWZvUs9LHchT7puVpUCBA&ust=1504782167433528
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnhe6HncDWAhVKmbQKHTkKC8gQjRwIBw&url=http://christelijknieuws.nl/news/2433/Woord-en-Daad-is-schakel-tussen-arm-en-rijk&psig=AFQjCNGPt2xNQi_FeOHatxUDfnR_M8ifaA&ust=1506425127077542


 

 
 

4 

Lesvrij groep 1 t/m 4 
Op een aantal dagen in dit schooljaar zullen de leerlingen van groep 1 t/m 

4 extra vrij zijn. Waarom? Leerlingen in de onderbouw maken op de ONS 

teveel lesuren. Deze worden gecompenseerd tijdens de extra vrije dagen. 

Zijn de leerkrachten dan ook vrij? Nee. Zij werken die dag gewoon op 

school of volgen een nascholingscursus. 

Schoolkalender (maand oktober/november 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) 

1 november Dankdag. School gesloten 

2 november Examen EHBO groep 8 

8 november Diplomauitreiking EHBO groep 8 

13 november Schoonmaakavond (letters I t/m P) 

14 november Bestuursvergadering 

20 november Start Leefstijl thema 3. ONS gedragsregel ‘Respect laat je 
blijken, door tijdens een gesprek elkaar aan te kijken’. 

20 november Lesvrij groep 1 t/m 4 
22 november Eerste creamorgen groep 5 t/m 8 

Met vriendelijke groet, namens het team, 

A.C. van Zaanen 

 

 

Op school groeten we 

elkaar als een 

vriendelijk gebaar 

 

Wij zorgen voor elkaar 

en voor anderen, daar 

hoeven we niks aan te 

veranderen 
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