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ORANJE NASSAUSCHOOL 
 

Beste ouders, 

Na een herfstvakantie met heerlijke 

temperaturen zijn we weer met 

enthousiasme gestart. Zoals u gewend 

bent, ontvangt u in de laatste week van 

de maand een info. 

 Ook deze info, nummer 3,  staat weer 

boordevol actueel nieuws. Zo bent u weer 

helemaal op de hoogte van het reilen en 

zeilen op de ONS. Wilt u reageren? Stuur dan gerust een mailtje. 

Team 
Zoals u weet, is juf Mathilda Meerkerk door lichamelijke klachten al 

langere tijd niet in staat haar werk op school te doen. Zij heeft nu besloten 

met ingang van 2018 haar ontslag in te dienen. Natuurlijk vinden we dat 

heel erg jammer. Juf Mathilda was en is echt een ‘super kleuterjuf’. We 

begrijpen haar besluit echter heel goed en hopen van harte dat de rust 

haar goed zal doen. Over haar afscheid ontvangt u nog nader bericht. 

Ook een blij bericht: juf van Zijl, haar man en kinderen kijken uit naar de 

geboorte van een dochter/zoontje, zusje/broertje in februari. Van harte 

gefeliciteerd! 

Contactavonden 

Op 26 en 31 oktober (groep 4 30 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. 

 

Ouderavond / themamaand 
Een geweldige opkomst, boeiende sprekers en 

thema’s, een goede sfeer: de ingrediënten voor 

een geslaagde ouderavond. Ouders bedankt 

voor uw komst op 11 oktober jl.! We hopen dat 

deze avond, die in het teken stond van 100 jaar Vrijheid van Onderwijs en 

500 jaar Reformatie, een stukje bezinning en ook inzicht in 

onderwijsontwikkelingen op gang heeft gebracht. 

De kinderboekenkleedjesmarkt was opnieuw een groot succes. Gelukkig 

droog weer, zodat alles op het plein kon plaatsvinden (zie foto’s site). In 

de groepen wordt verder gewerkt aan de thema’s (groep 1 / 2 / 3: ridders 
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(tijd van Luther), groep 4 / 5: Stolwijk toen en nu (100 jaar Vrijheid van 

Onderwijs) en groep 6 / 7 /8: 500 jaar Reformatie. 

De winterschoolkrant zal ook in het kader staan van de hierboven 

genoemde thema’s 

Dankdagkalender 
Vrijdag 27 oktober krijgen alle oudsten de 

Dankdagkalender mee. Deze kalender is een 

uitgave van Woord en Daad en diverse 

jeugdbonden. Zeven dagen kunt u als gezin 

gericht bezig zijn met dankbaarheid.  

De kalender vermeldt de volgende tekst: de 

Dankdagkalender helpt je de dagen rond 

Dankdag stil te staan bij de betekenis van deze bijzondere dag. Op 

Dankdag danken we God voor de zegeningen die Hij geeft in ons dagelijks 

werk en voedsel. De Heere vraagt ons deze zegeningen niet voor onszelf te 

houden, maar deze te delen met mensen ver weg en dichtbij. 

we hopen dat deze kalender intensief in de gezinnen gebruikt zal worden. 

Op woensdag 1 november zal de school gesloten zijn.  

We wensen iedereen een goede Dank(zon)dag toe! 

Hoe laat op school? 
De laatste tijd komen kinderen, die niet 

overblijven, weer heel vroeg op school. 

Soms zelfs al om 12.45 uur. Het is voor de 

overblijfouders echt geen doen om op 

alle kinderen toezicht te houden. Daarom: kinderen die naar huis gaan 

om te eten, mogen pas om 13 uur weer op het schoolplein 

aanwezig zijn. Vanaf dat tijdstip is er ook pleinwacht door leerkrachten. 

Investeringen 
Ook in 2017 is volop geïnvesteerd in de ONS (o.a. aanschaf nieuwe 

taalmethode). Recent zijn in groep 3 en 4 nieuwe digiborden geplaatst. De 

bedoeling is dat op korte termijn nog twee digiborden vervangen worden. 

De beamers van de andere borden krijgen een onderhoudsbeurt en 

worden voorzien van nieuwe lampen. We hopen dat de zichtbaarheid van 

de borden sterk toeneemt.  

De matten in de gang worden vervangen en de vloer in hal en gang wordt 

speciaal gereinigd en voorzien van een sterke coating. U ziet de 100-jarige 

doet er alles aan om er goed uit te zien. 

Veilige school 
Zoals we u via de e-mail hebben aangegeven hebben, heeft er afgelopen 

dinsdag een ontruimingsoefening plaatsgevonden. Deze oefening werd 

geobserveerd door professionele BHV begeleiding. 

Binnen 4 minuten waren alle leerlingen de school uitgebracht en binnen 6 

minuten was de gehele school gecontroleerd. Een van de 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO2a3M1IbXAhVIaFAKHYtdAygQjRwIBw&url=https://www.gkv.nl/woord-en-daad-dankdagkalender/&psig=AOvVaw17IkAcwxFR6KQqQRcPKZu7&ust=1508845208870269
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiS4e-I1YbXAhWGa1AKHZt6DdQQjRwIBw&url=https://www.rekenen-oefenen.nl/instruction/rekenen/meten-en-meetkunde/tijd/klokkijken/de-digitale-klok/hele-uren/een-heel-uur-later-op-de-digitale-klok-middenbouw&psig=AOvVaw3xZDplos84A78NlZ9D88Dr&ust=1508845319686272
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aandachtspunten die we als BHV-team hebben gekregen is het meer 

zichtbaar maken van de BHV’er middels het aanschaffen van hesjes. 

Complimenten aan de leerlingen en leerkrachten die alles in rust en 

veiligheid de school hebben verlaten.  

 

Kindertijdschriften 
Voor gebruik in de klassen (o.a. leescircuits) zijn wij op 

zoek naar BIM BAMS, KITS en afleveringen van het 

tijdschrift Weet. Heeft u losse nummers of jaargangen 

die u aan school wilt geven? Legt u ze dan even neer 

op de tafel in de personeelskamer. Alvast heel erg 

bedankt.  

Ouderbijdrage 
Vergeet u de ouderbijdrage niet? Bedankt!! 

Creamorgens 

 

We zijn echt nog 

dringend op zoek naar 

vaders en moeders die willen assisteren op de creamorgens (1 x per 

maand, november t/m mei,  op woensdag van 10.30 uur tot 12.30 uur). 

Heeft u tijd? Meld u zich dan aan. U zult er geen spijt van hebben! 

In het bijzonder zijn we op zoek naar twee ouders die met een groepje 

van 4 à 5 leerlingen in hun eigen keuken iets willen bakken/koken.  

Wilt u zich voor de creamorgens aanmelden? Mail dan naar 

avzaanen@ons-stolwijk.nl 

Vervangingsbeleid 

Binnenkort ontvangt u een brief waarin wij als school uitleggen hoe we 

handelen als een leerkracht door ziekte of andere omstandigheden 

uitvalt. Het is goed om daar helderheid in te verschaffen. Het vinden van 

vervangers is geen eenvoudige zaak (actiepunt Lerarenprotest). We zijn 

heel blij met onze huidige vervangers. Ook dat mag best een keer gezegd 

worden! 

Teamdag 

In de jaarkalender staat bij woensdag 13 december: vrije dag 

(teamscholing). Omdat de spreker dan niet in de gelegenheid is, is de 

teamdag verzet naar vrijdag 22 december. Alle groepen zijn dan de hele 

dag vrij. Op 13 december wordt er gewoon lesgegeven. We geven het nu 

alvast door, zodat u er rekening mee kunt houden. 

mailto:avzaanen@ons-stolwijk.nl
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http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQup3H1YbXAhUJPVAKHWdeD-QQjRwIBw&url=http://www.letscrea.nl/&psig=AOvVaw1kbVInKKAqpjsQTVgFNJOq&ust=1508845469300453
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Schoonmaakavond 
De eerste schoonmaakavond van dit schooljaar staat 

gepland op  maandag 13 november (ouders van wie 

de achternaam met de letters I – P) begint. Vanaf 19 

uur bent u welkom. Bent u niet in staat om te komen, 

in verband met persoonlijke- of 

privéomstandigheden, schroom dan niet en neem 

contact (graag per mail) op met Elsbeth ten Brinke, 

elsbethtenbrinke@solcon.nl 

Bedankt voor uw inzet! 

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! 

Wecycle 
De 75 (klein huishoudelijke) 

apparaten hebben we gehaald (al 120 

zijn er binnen)!!! Bedankt daarvoor. 

Tot 17 november staan de 

verzameldozen nog in de gang. U kunt 

er nog iets bijdoen. 

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 2 oktober is € 143 voor Woord en Daad opgehaald, op 9 oktober                        

€ 69,05, op 23 oktober € 63,95. 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 november wisselen de plaatsen in de fietsenstalling weer. Groep 5 

en 6 gaan naar de vakken D,E,F; groep 7 en 8 naar de niet overdekte 

stalling bij groep 5! 

mailto:elsbethtenbrinke@solcon.nl
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https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKncnZ1YbXAhXJblAKHbOcBKYQjRwIBw&url=https://www.hrpraktijk.nl/topics/wet-werk-en-zekerheid/nieuws/fnv-schoonmaak-werk-naar-werk-begeleiding-voor-schoonmakers&psig=AOvVaw1mi2rqCjsUWcFEXobnpaID&ust=1508845509807142
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Schoolkalender 
(maand oktober/november 2017) 

Datum Activiteit 

25/10 Hoofdluiscontrole  

26 en 31/10 Eerste contactmomenten (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 

 

 


