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ORANJE NASSAUSCHOOL 
 

Beste ouders, 

Buiten regent het en de 

weersvoorspellingen geven voor deze week 

een daling van temperatuur aan: 

overduidelijk november/december weer. 

De wintertijd is ingegaan en dat betekent 

dat het al vroeg donker is. Gelukkig merk je 

daar op school niet veel van. De activiteit van leerkrachten en leerlingen is 

gelukkig niet weersafhankelijk (hoewel je harde wind of storm soms al aan 

het gedrag van de kinderen kunt merken). De themamaand is afgesloten, 

de eerste contactavond is geweest en de groepen zijn nu bezig met het 

oefenen voor de kerstviering. 

In deze info leest u het laatste nieuws over de ONS. Zo blijft u helemaal op 

de hoogte van het reilen en zeilen.  

Team 
Het afscheid van juf Mathilda (voor kinderen en 
ouders) is gepland op maandag 11 december. Zij 
zal dan tussen 14 uur en 15 uur de groepen 2, 4, 
6, en 8 bezoeken. Van 15 uur tot 15.30 uur is er 
in de gymzaal voor ouders gelegenheid om haar 
de hand te drukken. We hopen dat velen hiervan 
gebruik zullen maken. Als team, MR en bestuur 
nemen we op 9 januari afscheid van haar. 

Het bestuur is actief op zoek naar een interim directeur voor de periode 
dat juf Van Zijl en ikzelf afwezig zullen zijn. Met mij persoonlijk gaat het 
naar omstandigheden goed. Ik heb nu drie kuren achter de rug en ben 
dankbaar dat ik mijn werk kan doen. Deze week hebben we in Den Haag 
de eerste gesprekken over de transplantatie die gepland staat. 

Nieuwe leerlingen 
Vanaf oktober stromen er weer nieuwe leerlingen in in groep 1. Het zijn: 

Lotte de Jong, Joshua Casteleijn, Tom Raemaekers (alle drie november) en 

Anne Blonk, Teun de Heer, Manasse 

Bogaard (december). Fijn dat jullie bij ons 

op school komen. Een heel fijne schooltijd 

toegewenst!  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-kdCS7t7XAhXSzKQKHdfaBnAQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/simonevankeeken/afscheid-kado/&psig=AOvVaw0P8XLVYEm7qY62wNiOdDFK&ust=1511875719745479
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EHBO 
 Alle leerlingen van groep 8 hebben hun EHBO-diploma gehaald. 

Gefeliciteerd! Dank aan de 

vrijwilligers van de EHBO-

vereniging Stolwijk en juf Van Zijl 

die de lessen hebben verzorgd. 

Schoolkrant 
In week 49, mogelijk begin week 50 krijgen de kinderen de schoolkrant 

mee. Ook de leden die geen kinderen op school hebben ontvangen dan de 

schoolkrant. Deze staat in het teken van 500 jaar Reformatie en 100 jaar 

vrijheid van onderwijs. Veel leesplezier toegewenst! In december zal er 

geen Info verschijnen. Mocht er actueel nieuws zijn, dan wordt u via 

Parnassys daarvan op de hoogte gesteld.. 

Kerstviering 
Noteert u vast de datum van de 

Kerstviering (alle groepen): dinsdag 

12 december om 19 uur (de deuren 

gaan om 18.45 uur open)? Het 

thema dit jaar is ‘Beloofd is 

beloofd’. We rekenen op uw 

aanwezigheid en hopen op een 

fijne, gezegende viering. Een aparte 

uitnodiging volgt. 

 

Contactavonden 
Fijn  dat u er was op de contactavonden! De sfeer was goed en de 

gesprekken zinvol. Goed om zo samen over uw kind(eren) te praten. De 

volgende contactavonden zijn gepland op 20 en 22 februari 2018. 

Schoolregel 
Vanaf 20 november is de volgende schoolregel aan de leerlingen 

aangeboden: ‘Respect laat je blijken, door tijdens een gesprek elkaar aan 

te kijken’. Een mooie regel voor school en thuis. 

 

Fietsverlichting 
De 

fietsverlichtingsactie 

van 15 november jl. 

was echt een succes. 

Bijna alle kinderen 

van groep 3 t/m 8 

hadden hun fiets bij 

zich. De medewerkers 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmzrSd8N7XAhXDDuwKHd8LDJMQjRwIBw&url=http://www.lamswaarde.com/rijk-verenigingsleven/ehbo/&psig=AOvVaw3IRhubeWpiv5OVM9zE4WUa&ust=1511876288419894
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van FIETS VITAAL controleerden de fietsen 

vakkundig op verlichting en remmen. Mocht 

er iets niet goed zijn, wilt u dat dan (laten) 

repareren? Een goed verlichte fiets is echt 

noodzaak!! Een woord van dank aan de 

medewerkers van FIETS VITAAL. Het was super.  

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

blijvend 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? Dertig gezinnen hebben nog niet 

betaald. Alvast bedankt voor het overmaken!! 

Creamorgens

 
De eerste creamorgen van 22 november jl. is, mede door de inzet van 

diverse moeders, vlekkeloos verlopen. Fijn. We kijken uit naar de 

volgende (20 december). 

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. 

Schoonmaakavond 
Dank aan al die ouders die de school hebben 

schoongemaakt! Het rook heerlijk fris. Was u aan de 

beurt en kon u niet, dan kunt u aansluiten bij een van 

de volgende schoonmaakavonden.  

Matten en vloer 
De gang van de school is voorzien van een nieuwe matten. Een update 

waar we blij mee zijn. Op 22 december wordt de vloer van de hal 

aangepakt (verwijderen oude waslagen en aanbrengen beschermlaag). 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwkI-b797XAhVE6aQKHfMpDLMQjRwIBw&url=http://www.ons-stolwijk.nl/fotos/20042005envroeger/creamorgen/indexcrea2001.htm&psig=AOvVaw0ei_e7QENgt8iqsgZ9285q&ust=1511876009027158
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyuaWq1YbXAhXGmLQKHXhzAEAQjRwIBw&url=http://www.kits.nl/&psig=AOvVaw3znmrNvxJqXhuk1KyEAT9v&ust=1508845411612511
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz5ZiB797XAhUFDuwKHSqaDH4QjRwIBw&url=http://www.alphens.nl/nieuws/bedrijven/25244,gratis-fietsverlichting-laten-controleren-bij-de-vest.html&psig=AOvVaw1Prx0BroABLhLBuhgYaKcZ&ust=1511875963325230
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlp-C2797XAhUE6KQKHQKGAlAQjRwIBw&url=http://schoonmaken.startsuper.nl/&psig=AOvVaw1MYpUFCyjsT5wmn0ZeyC4x&ust=1511876060676644
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Opbrengsten Woord en Daad 
In de maand november is bijna € 300,- opgehaald voor Woord en Daad. 

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 december 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!  

 

Overblijven 
Het komt geregeld voor dat ouders van wie kinderen incidenteel 

overblijven, vergeten het te noteren op de lijst die in het spreekkamertje 

naast de directiekamer ligt. De overblijfouders staan dan soms voor grote 

verrassingen waar ze niet op gerekend hadden. De oproep is dus: noteer 

even de naam van uw kind als hij/zij op die dag incidenteel overblijft! 

Schoolkalender 
(maand december 2017) 

Datum Activiteit 

11 december  Bestuursvergadering 

12 december Kerstviering 

20 december Creamorgen 

22 december Alle groepen vrij 

25 december Kerstvakantie t/m 5 januari 2018 

 

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 

 

Respect laat je blijken, 

door tijdens een 

gesprek elkaar aan te 

kijken 
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