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ORANJE NASSAUSCHOOL 
 

Beste ouders, 

Voorlopig zal dit de laatste info zijn die ik naar u 

toestuur. De volgende info’s zullen, bij leven en 

welzijn, verzorgd worden door dhr. Van Zelm. 

Volgende week zullen hij en ikzelf via Parnassys 

nog contact met u zoeken. Ook zal dan 

doorgegeven worden wie, wanneer aanwezig zal 

zijn en waarover u een bepaalde medewerker kunt 

benaderen. 

Op 8 en 9 februari hoop ik even de klassen door te gaan om de kinderen 

gedag te zeggen. 

Mocht u nog dringende vragen hebben over het één of ander stuurt u die 

dan voor 9 februari naar mij toe. 

Team 

Op 22 januari is juf Van Zijl met zwangerschapsverlof gegaan. Fijn, dat zij 

tot het laatst haar werk kon doen. We wensen haar van harte een heel 

goed verlof en een voorspoedige bevalling toe. In alles zij de Heere haar 

en haar gezin goed en nabij. 

In groep 7 is juf Oskam gestart met haar LIO-stage. Haar wensen wij een 

heel fijne en leerzame tijd bij ONS toe. We hebben hoge verwachtingen. 

Nieuwe leerlingen 
Na de kerstvakantie zijn in groep 1 ingestroomd: Anne Marie van Nieuw 

Amerongen en Hadassa Suijker. Fijn dat jullie bij ons op school zijn 

gekomen. Een heel fijne schooltijd toegewenst!  

Instroomgroep 
Vanaf 5 maart zal er een 

instroomgroep worden gestart. Het 

is in het onderwijs momenteel heel 

moeilijk om aan personeel voor 

tijdelijke benoemingen te komen. 

Daarom zijn we heel blij dat juf Annemarie Zwiers en juf Marianne 

Speksnijder deze taak op zich willen nemen. Veel werkplezier toegewenst.  

Alle ouders van instroomleerlingen (schoolgaand en nog komend, krijgen 

deze week bericht over het hoe en wat van de instroomgroep). 

 

 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://cdn.pixabay.com/photo/2015/10/31/11/59/information-1015297_960_720.jpg&imgrefurl=https://pixabay.com/en/information-info-message-embassy-1015297/&docid=RbZNekeQZJAqzM&tbnid=X45OjqwN1rFqvM:&vet=1&w=720&h=720&bih=1094&biw=2133&ved=0ahUKEwjJ-teOwf_YAhXR-KQKHYQ9DloQMwhdKBYwFg&iact=c&ictx=1
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq5Nmvwf_YAhXCzqQKHaXmBL0QjRwIBw&url=http://ebenhaezer-ga.nl/groepen/instroomgroep&psig=AOvVaw0o2arftiUzY-IQMhaXLtKi&ust=1517395625355059
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Aanmelding nieuwe 

leerlingen 
Van de bestaande gezinnen heb ik 

tot op heden maar zes 

aanmeldingen gekregen. Ik denk 

dat dat er meer gegadigden zullen 

zijn. Wordt uw kind voor 1/10/19 

vier jaar, wilt u dan een 

inschrijfformulier bij de directie ophalen en het z.s.m. (het liefst voor 9/2) 

weer inleveren? Bedankt! 

Thema-avond bestuur, team en MR 
Op 9 januari was de jaarlijkse identiteitsavond van het bestuur, team en 

MR. Dit jaar is dhr. Laurens Snoek (schrijver van de bekende kinderbijbels) 

bij ons te gast geweest. Het thema was: ‘Geweld in Bijbelverhalen’. Een 

bijzonder leerzame en inspirerende avond. Onderwerpen als ‘God en het 

lijden’, ‘God en geweld’, ‘Onbegrepen vragen’, ‘Vertel je ieder 

Bijbelverhaal en zo ja op welke leeftijd?’ kwamen aan bod. Dhr. Snoek gaf 

aan dat je ook bij de ‘moeilijke verhalen’ de lijn van Gods handelen in 

Jezus Christus moet betrekken en dat het de opdracht van opvoeders is 

om rond de grote vraagtekens in de geschiedenis en in mensenlevens 

lichtpunten te plaatsen, waardoor de vraag niet weggaat, maar wel 

hanteerbaar wordt. 

Cito-toetsen, rapporten en contactavonden 
In de groepen 2 t/m 8 wordt in deze periode hard gewerkt aan de Cito-

toetsen. Zij geven inzicht in de leervorderingen van uw zoon/dochter. 

De rapporten gaan op 16 februari mee.  

De leerkrachten hopen u te spreken op de contactmomenten van 20 en 

22 februari (groep 4 heeft afwijkende avonden). 

Goede ontmoetingen toegewenst. 

Schoolregel 
Vanaf 8 januari is de volgende schoolregel aan de leerlingen aangeboden: 

‘Pesten is nooit goed. Daarom spreken we af dat niemand het doet’. 

Deze regel hangt in de groepen en in de gangen. 

Wecycle 
Vorig jaar hebben we meegedaan aan 

de inzamelactie van kleine 

huishoudelijke apparaten. Er zijn er 

bijna 150 ingeleverd!!! Super. 

Daarmee hebben we een digitale 

camera gewonnen (moet nog 

ontvangen worden). Ook hebben we 

een certificaat gekregen. De begeleidende brief vermeldt:  

Uw school heeft meegedaan aan de landelijke Wecycle-

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdmLOCwv_YAhWBr6QKHQ0fDwMQjRwIBw&url=http://www.deprovenier.nl/Praktisch/Inschrijven&psig=AOvVaw3g0pbyALnNMN4L9gpchsgD&ust=1517395728182117
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix4POfwv_YAhXD6qQKHc1FDdsQjRwIBw&url=https://www.pieterbas.nl/omrin-koppelt-met-wecycle/&psig=AOvVaw1PczTNGmaIBCn-NDc4vkjM&ust=1517395864636149
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scholeninzamelactie 2017. 

Hiermee hebben de kinderen geleerd dat alle apparaten ingeleverd 

moeten worden voor recycling en dragen ze direct bij 

aan een beter milieu, nieuwe grondstoffen en 

werkgelegenheid. 

Als dank voor jullie inzet ontvangen jullie, naast de beloning die jullie al 

hebben uitgezocht, een Wecycle Recycle Certificaat met twee gouden 

sterren (100-250 apparaten ingezameld). 

Het certificaat hangt aan de deur van de directiekamer. 

 

Opbrengsten Woord en Daad 
In de maand november is € 342,85 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 februari 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!  

 

Lesvrij groep 1 t/m 4 
Op 13 februari zijn de leerlingen van groep 1 t/m 4 de hele dag vrij 

(compensatie teveel gemaakte uren). 

Verhuisd 
Fam. Verburg (Liezeweg Haastrecht; secretaresse bestuur) is verhuisd 

naar Groeneweg 2 2821 ST Stolwijk. Welkom in Stolwijk! Graag 

veranderen in de schoolkalender. 

Schoolkalender (maand februari 2018) 
Datum Activiteit 

5 en 6 februari Inschrijfavonden 

13 februari Lesvrij groep 1 t/m 4 

16 februari Rapporten mee 

20 en 22 
februari 

Contactmomenten (groep 4 afwijkende data) 

21 februari Creamorgen 

26 februari t/m 
2 maart 

Voorjaarsvakantie 

 

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 

 

Pesten is nooit goed. 

Daarom spreken we af 

dat niemand het doet 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://pbs.twimg.com/profile_images/535067040520736770/XYvbpQEa.jpeg&imgrefurl=https://twitter.com/fietsparkeren/status/619234769595985920&docid=dKqi_iKUaBid2M&tbnid=APiZNMEnEfpIEM:&vet=1&w=2597&h=2597&bih=1094&biw=2133&ved=0ahUKEwiP_f_V797XAhVRIOwKHfaNAF4QxiAIGigF&iact=c&ictx=1
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi22tS7wv_YAhVKyqQKHaO4AqgQjRwIBw&url=https://www.pakano.nl/wecycle&psig=AOvVaw1PczTNGmaIBCn-NDc4vkjM&ust=1517395864636149

