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ORANJE NASSAUSCHOOL 
 

Beste ouders en andere 

belangstellenden,  

Mijn eerste week in Stolwijk zit er op. 

Een drukke, enerverende week voor 

mij. Veel indrukken en ervaringen 

opgedaan. Weer helemaal terug in 

mijn oude baan, zo voelde het. 

Allemaal even wennen. Alles nieuw: 

school, teamleden, kinderen, ouders 

………. 

De eerste dag, maandag, was vooral 

een dag van kennismaken. Met het 

team en met de kinderen.  

Alle teamleden ken ik inmiddels, 

maar of dat met de kinderen ook zal lukken? Daarom ben ik in alle klassen 

geweest en heb mij voorgesteld en een praatje gemaakt. Hoe 

oppervlakkig ook, het schept meteen een band. Dat merk ik als ik 

sindsdien door de school loop. De blikken van verstandhouding en 

herkenning. In veel klassen heb ik mijn bezoek afgesloten met de vraag: 

Als je nu vanavond naar bed gaat, want is dan het laatste wat je doet voor 

je gaat slapen? Daarop wisten de meesten het antwoord wel. Bidden, 

maar ook danken, natuurlijk. Ik heb de kinderen gevraagd om ook voor 

Meester Van Zaanen te bidden en voor zijn gezin. Veel kinderen gaven 

aan dat al te doen. Ook thuis met vader en moeder, broertjes en zusjes.  

In één klas ben ik een dag later geweest. Dat was in groep 8. Op maandag 

was de meester jarig. Dat vier je natuurlijk met je klas en dan wil je niet 

gestoord worden. Bovendien waren zij enkele uren weg om in Rotterdam 

te gaan schaatsen. Wat een leuk idee. Ik verwijs u graag naar de mooie 

foto’s, die van dit festijn op de website van de school staan. 

We besloten deze eerste dag met een bijeenkomst samen met de 

collega’s in de personeelskamer. Ik heb psalm 3 gelezen en aansluitend 

een voor deze tijd toepasselijke tekst uit Job 5 vers 18:  

“Want Hij doet smart aan en Hij verbindt;  

  Hij doorwondt en Zijn handen helen”.  

Na wat achtergronden over psalm 3 besproken te hebben, drongen we 

door tot in de kern:  

“Velen zeggen van mijn ziel: Hij heeft geen heil bij God.  

 Maar Gij, Heere, zijt een Schild voor (=rondom) mij, mijn eer en die mijn 

hoofd opheft”  

We dachten na over deze beide verzen en stonden vooral stil bij de 

overgang van de ene situatie naar de andere. Leerzaam voor ons allemaal.   



 

 
 

2 

Ik wens u allen toe dat u zo’n Schild in uw leven hebt.  

Na deze overdenking heb ik iets verteld over mijzelf en hoe ik de periode 

tussen nu en ca. half juni zie.   

We sloten de middag af met gebed. Gebed waarin gedankt werd voor de 

gezinsuitbreiding bij Juf van Zijl en uiteraard werd gebeden voor meester 

Van Zaanen en zijn gezin.  

De volgende dag stond in het teken van leerlingen- en groepsbespreking. 

Deze bespreking werd gevoerd met Juf Van Staveren en de leerkracht. In 

de klassen, waar dat nodig was, is gezorgd voor vervanging. Voor mij 

waren het leerzame gesprekken, om op die manier een beeld te krijgen 

van de school, de leerkrachten, het onderwijs, de leerlingenzorg en de 

kinderen.  

Ouders, uw kinderen zitten op een uitstekende school. Een school met 

veel aandacht voor de behoefte van ieder individueel kind en met een 

grote zorg voor kwalitatief onderwijs. Midden in het web van 

leerlingenzorg heeft de IB-er een cruciale plaats. Zij weet veel van de 

kinderen en de klassen en heeft goede adviezen voor de leerkrachten om 

onderwijs op maat te geven.  Ik mag mij bewegen binnen een enthousiast 

team, waarin de onderlinge verhoudingen uitstekend zijn. Weest u maar 

trots op deze “School met de Bijbel” (vind ik altijd de mooiste naam voor 

Christelijk onderwijs).  

Laat de school van uw kinderen het dagelijks onderwerp zijn van gebed. 

Vooral ook waar uw kinderen bij zijn. Ik kan u zeggen dat ik in deze eerste 

week drie keer met plezier naar Stolwijk gereden ben. 

Een school om je thuis te voelen. En u weet het: mijn deur staat altijd voor 

u open.  

Met hartelijke groet,  

H. van Zelm. 

Felicitatie 
Na een periode van zorg tijdens het in verwachting zijn 

van Juf Van Zijl werden zij en haar gezin verblijd met de 

geboorte van een dochter. De Heere komt alle dank 

toe. Hij betoonde Zich een verhoorder van vele 

gebeden. Wij wensen haar en haar man veel wijsheid 

toe bij de opvoeding van Wietske. In deze maandbrief 

vindt u een afdruk van het geboortekaartje. 

Stagiaire 

In groep 1 hebben we voor een poosje een lieve juf erbij gekregen: juf 

Nelissa. Iedere donderdag zal ze daar helpen (stage lopen) bij de kleuters.  

Instroomgroep 
De instroomgroep start  5 maart. Alle kinderen die in oktober op school 

zijn gekomen gaan dan in de ochtend naar juf Annemarie Zwiers 
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(maandag, dinsdag en donderdagochtend) en bij juf Marianne op 

vrijdagochtend.  

Op woensdagochtend gaan alle kinderen die van oktober t/m jan op 

school zijn gekomen weer naar juf Nelleke. De kinderen van na januari 

hebben dan een ochtendje vrij.  

Supermarkt groep 3 
Groep 3 heeft over de supermarkt gewerkt: Er werd gespiegeld, 

afgerekend en weer nieuwe spullen ingekocht. Een prachtig gezicht om de 

kinderen zo enthousiast te zien verkopen en kopen! De foto’s kunt u 

bekijken  op onze website.  

Grote Rekendag 
We gaan als school weer meedoen met “De grote rekendag”  De zestiende 

Grote Rekendag is op D.V. woensdag 28 maart en heeft als titel:   

“De school als pakhuis”  

De kinderen gaan tijdens deze Grote Rekendag op onderzoek uit in een 

bekende omgeving: de school. De school wordt een pakhuis en de 

kinderen gaan aan de slag met activiteiten die typisch zijn voor een 

pakhuis, zoals inventariseren, stapelen, verplaatsen en coderen.  

Groep 1 en 2  

In groep 1 en 2 ligt de nadruk op inventariseren en opruimen van 

materiaal dat in het lokaal aanwezig is.  

Groep 3 en 4  

In groep 3 en 4 staan inventariseren, handig stapelen en tellen centraal. 

De kinderen zoeken het antwoord op vragen als: Hoeveel materialen 

kunnen wij in de klas kwijt? Hoe stapel je handig?   

Groep 5 en 6  

In groep 5 en 6 gaat het over inpakken, stapelen, gewicht en volume 

bepalen. De kinderen kijken specifiek naar de invulling van gewicht en 

volume, zoals 1 kg en 1 m³.   

Groep 7 en 8  

In groep 7 en 8 staan verhuisdozen van verschillende grootte centraal. De 

kinderen bedenken onderzoeksvragen. Het gaat daarbij om vragen over 

de consequenties van deze maten voor als je de dozen wilt gaan stapelen 

of als je ze op een andere manier wilt gaan gebruiken.  

Afscheid Damian 
Er is deze week een leerling van onze school verhuisd naar Gouda. Damian 

van Eeden-Petersman gaat verder leren op de Living Stone school.   

Het ga je goed Damian! Een fijne tijd toegewenst daar.  
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Pannenkoekendag 
Op 13 maart hopen twee groepen van onze school mee te gaan doen met 

de grote pannenkoekendag.  

In groep 5 mogen de kinderen één ouder iemand vragen die dat volgens 

hen echt verdient. Ouders mogen hen natuurlijk helpen om een keuze te 

maken, want ze mogen maar een persoon uitnodigen! Dat wordt vast 

lastig, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die dit verdienen! Wellicht 

kunt u dit initiatief dan thuis ook volgen om teleurstellingen bij anderen te 

voorkomen!  

Groep 8 vult het net een beetje anders in: de leerlingen gaan hier juist bij 

ouderen pannenkoeken bezorgen en eten daar gezellig een hapje mee. Dit 

gebeurt echter niet op de grote dag zelf, maar op vrijdag 16 maart.  

Europaproject groep 7 
In groep 7 stonden erg veel beveiligers en bewakers in en rond de klas. Je 

kunt goed merken dat de school extra beveiligd werd op maandag 19 

februari!  De klas had een project over Europa gedraaid. Veel ouders 

kwamen een kijkje nemen en vulden de vragen netjes in die de klas over 

het onderwerp had gemaakt. Ook groep 3 had blijkbaar vrijkaartjes 

gekregen, want ze kwamen allemaal een rondje lopen. Blikvangers waren 

wel de Big Ben en de toren van Pisa! Knap gedaan allemaal!  

Biddag 
Woensdag 14 maart is het biddag. Denkt u er dan aan dat de kinderen 

allemaal vrij zijn?  

Contactavonden 
Als de nieuwsbrief door u gelezen wordt zijn de contactavonden reeds 

achter de rug. We hopen dat u allemaal even op school heeft gekeken en 

een gesprek heeft gehad. We stellen het altijd erg op prijs om u even te 

zien en te spreken! En al is er niets aan de hand: toch goed om elkaar 

weer even te ontmoeten….   

Schoolplein 
We merken dat er de laatste tijd regelmatig spullen achterblijven op het 

plein! De leerkrachten halen vaak spullen naar binnen. Wilt u er ook 

samen met ons op letten dat de spullen toch mee naar huis komen?  

Leer uw kind ook zijn/haar fiets op slot te zetten! Ook op het plein! 

Oppas gezocht 
Dan nog een vraag van een ouder van onze school: vanaf de eerste week 

van april vraagt deze oppas voor haar 4-jarige zoon, maar alleen voor de 

donderdag om de week en op vrijdag iedere week. Er is ook nog een 

broertje van 1 ½ jaar, waar ook oppas voor nodig is, en dan natuurlijk voor 

zowel de donderdag als de vrijdag de hele dag. (donderdag om de week) 
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Dit tot aan de zomervakantie.  

Wie wil kan contact opnemen met de fam Molenaar, tel: 06-15372504 

Schoolkalender 
(maand maart 2018) 

Datum Activiteit 

7 maart  Luizencontrole  

10 maart  Dhr A. v. Zaanen jarig  

14 maart Biddag  

19 maart  Schoonmaakavond (Q t/m Z)  

21 maart  Creamorgen  

29 maart  Groep 1 t/m 4 vrij!  

30 mrt – 2 april  Goede Vrijdag – Pasen 

 

Met vriendelijke groet, namens het team, 

B. van Zelm, 

D. van Staveren 

 

 

 

“Je scoort met een 

vriendelijk woord. Zeg 

het voort!” 

 

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 


