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Maandag 22 augustus j.l. zwaaiden de schooldeuren weer
open na een heerlijke zomervakantie. De nieuwe achtste
groepers kwamen geroutineerd de school binnen en de
kleinste kleutertjes stapten aarzelend aan de hand van hun
ouders de school in. We hebben mooie plannen voor dit
schooljaar en we hopen dat er veel wensen omgezet kunnen
worden in daden.
Alle belangrijke activiteiten worden aangekondigd en
besproken in deze nieuwsbrief. De bedoeling is om u eens in
de 3 weken informatie te geven over diverse actuele zaken.
Op deze wijze hopen we u goed te betrekken bij het
onderwijs op onze school. De nieuwsbrief wordt u digitaal
verzonden. Mocht u er één gemist hebben, dan kunt u ze nog
eens nalezen op de website van de school of het
mededelingenbord in de hal van de school. Tevens zullen we
u, via Facebook, veelvuldig op de hoogte houden van allerlei
bezigheden, zowel in als buiten de klas.
Wij hopen dat het een goed schooljaar wordt; het team
maakt zich er weer sterk voor!

Mooie opmerking van Maud (groep 4): “juf, weet u in welke groep ik zit dit jaar? Ik zit al in de
Bovenbouw, want juf Patricia zit boven!!”

Jaaropening
Op 22 augustus j.l. hebben we het jaar met elkaar geopend. We hebben
geluisterd naar een mooi verhaal over de echo maar in feite gaat het over het
LEVEN! Het leven geeft altijd terug wat jij er in brengt. Het leven is een
spiegel van jouw handelingen. Als je meer vriendschap wil, geef dan zelf meer
vriendschap! Wil je dat de andere kinderen uit je groep geduldig en respectvol
met je omgaan, geef hen dan geduld en respect! Deze natuurwet gaat op voor

1

Oranje Nassau School – Nieuwsbrief – jaargang 7, nr.01 – schooljaar 2016/2017

elk aspect van ons leven. Ook hebben we met elkaar gezongen en een gedicht besproken. Dit gedicht
hangt bij uw kind in het lokaal.

Nieuwe leerlingen
Een heel hartelijk welkom aan onze nieuwe leerlingen en hun ouders. Vanaf het
nieuwe schooljaar mochten we Romaissa in groep 1/2 verwelkomen en vanaf
vandaag Tess in groep 7 en Carmen in groep 8. We hopen dat u en uw kind(eren)
zich spoedig thuis zullen voelen op onze school.

Luizenpluizen en oproep versterking luizenpluis team
De luizenpluismoeders zijn vandaag weer druk geweest met controleren. Daar ze
jammer genoeg maar met z’n 2-en waren hebben ze nog niet alle groepen kunnen
controleren; de rest komt nog. We hebben dit schooljaar ook afscheid moeten nemen
van Cindy; dus bij deze doen we een beroep op u. Welke vader, moeder, opa of oma
wil het luizenpluisteam versterken? U kunt informatie inwinnen of u opgeven bij
Annette.
Mocht u bij uw kind luizen of neten vlak bij de hoofdhuid aantreffen, wilt u dan de
leerkracht inlichten. Met een extra controle en nacontrole kunnen we proberen de luis de baas te blijven.

Schoolgids en jaarkalender
De nieuwe schoolgids van dit schooljaar staat op onze website en u wordt gevraagd om onze schoolgids te
lezen, zodat u overal goed van op de hoogte bent. Ook is de schoolgids naar u toe gemaild.
Er zijn weer een aantal veranderingen in onze schoolgids, t.o.v. het vorig schooljaar.
De algemene schoolgids van Scope, waar u allerlei informatie kunt lezen over Scope, als beleid, visie en
missie is bij de schoolgids van de Oranje Nassau samengevoegd. Wij raden u het lezen van de schoolgidsen
van harte aan!!
In de jaarkalender (te vinden onder het kopje de school of op de startpagina) kunt u alle
activiteiten/studie- en vakantiedagen vinden. Als u een google agenda heeft, kunt u de agenda ook
importeren.
We raden u ten zeerste aan om de website van de school regelmatig te bezoeken. U vindt daar alle
informatie die van belang is. Zoals de jaarkalender, het laatste nieuws, de schoolgids, actuele zaken.
Gedetailleerde informatie, die alleen de kinderen van een bepaalde groep betreft, wordt via de mail door
de leerkracht verstuurd. Het komt wel eens voor dat ouders de mail niet ontvangen. Vaak is hij dan in de
SPAM box terecht gekomen. Ook gebeurt het regelmatig dat adressen, telefoonnummers, noodnummers
en/of e-mailadressen wijzigen. Mocht dit het geval zijn wilt u dit dan komende week doorgeven op school,
zodat wij onze administratie op orde kunnen houden. Dit is vooral van belang i.v.m. uw bereikbaarheid als
er sprake is van een calamiteit. Daarnaast is het van belang dat het e-mailadres klopt, omdat de
nieuwsbrief en andere informatie via de e-mail wordt verspreid.

Studiedagen
Aankomend schooljaar hebben we de volgende team-studiedagen gepland:
Vrijdag 19 augustus 2016 (valt in zomervakantie), woensdag 21 september 2016 (is
Jaarmarkt), maandag 24 oktober 2016 en woensdag 14 juni 2017. Deze data staan ook
vermeld in de jaarkalender.
Alle leerlingen hebben dan een vrije dag!!
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Meester Hans
Hoera, sinds 25 augustus j.l. is meester Hans een echte, gediplomeerde meester. Van
harte gefeliciteerd!! En heel veel succes met de eerste, echte baan!!

Ouder info avond
Zoals u in de jaarkalender hebt kunnen lezen is er dinsdag 13 september a.s. een informatieavond. Wij
hebben dit jaar gekozen voor dezelfde opzet als die van vorig jaar. U kunt in het eerste deel van de avond
kiezen uit 2 "workshops" die betrekking hebben op ons onderwijs. Elke workshop duurt ongeveer 15
minuten. Na deze 2 rondes kunt u dan nog even kennismaken met de leerkracht van uw kind. De
onderwerpen zullen apart aan u gemaild worden.
Tijdschema:
19.30 uur: ronde 1
20.00 uur: ronde 2
20.20 uur: kennismaken leerkracht
20.45 uur: einde van de avond
Wij hopen u in grote getale te mogen begroeten op deze avond.

Portfoliomappen (groep 1-3)/rapportmappen (groep 4-8)
Wilt u er voor zorgen om deze week de portfoliomappen (groep 1-3), dan wel de rapportmappen (groep 48) in te leveren op school?

Start gesprekken
In de week van 19 september vinden de jaarlijkse startgesprekken plaats tussen leerkracht, ouder en
leerling. Via de mail krijgt u een uitnodiging en link om in te schrijven.

Contactouders nieuwe stijl
In tegenstelling tot eerdere jaren zullen ouders door de leerkrachten gevraagd worden voor de functie van
contactouder van hun groep. Het staat u uiteraard vrij om vooraf al bij de leerkracht aan te geven dat u
deze functie leuk zou vinden. In de volgende nieuwsbrief zullen we de namen van de contactouders
bekend maken.

Start van de lessen
In de eerste week is het wennen, want na een zomervakantie waarin we kunnen
uitslapen moeten we weer in het schoolritme komen. We willen graag om 8.30 uur
starten met de lessen. Wilt u er voor zorgen dat uw kind dan in de klas is en u
afscheid heeft genomen?

Fruit en groenten op school
Op woensdag, donderdag en vrijdag streven wij ernaar, net als vorig schooljaren,
dat we in alle groepen fruit en groente eten in de ochtendpauze. We willen de
kinderen een gezonde schoolomgeving bieden. Een gezonde leefstijl helpt
kinderen lekker in hun vel te zitten, de weerstand op peil te houden en genoeg
energie te hebben voor leren, sport en spel. Wij besteden niet alleen aandacht
aan voeding en gezondheid in de lessen, maar ook in de praktijk. Bij het tienuurtje
zien wij liever geen koeken, snoep of repen. Meer fruit en groente eten draagt bij
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aan een gezonde ontwikkeling. Het blijkt dat schoolfruit eten er ook voor zorgt dat kinderen thuis vaker
gezond kiezen. Mocht uw kind absoluut geen liefhebber zijn van fruit en groenten, wilt u dan een bruine
boterham met gezond beleg meegeven, zodat zij ook iets kunnen gebruiken tijdens het “tienuurtje”.

Gymrooster
Groep 1/2A
Groep 2B/3
Groep 4/5
Groep 6
Groep 7/8

dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag

middag
ochtend
ochtend
ochtend
ochtend

donderdag ochtend
vrijdag ochtend
vrijdag ochtend
vrijdag ochtend
vrijdag ochtend

Alle dinsdagochtend gymlessen worden dit jaar verzorgd door meester Hans.
Alle kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen gymles in de gymzaal. Tijdens deze
lessen zijn alle groepen verplicht gymschoenen te dragen. De methode en planning die we gebruiken komt
uit Basislessen bewegingsonderwijs. Soms kan het voorkomen dat we een alternatieve bewegingsles geven,
bijvoorbeeld, schaatsen, buiten gymmen, zwemmen e.a.. Deze activiteiten vallen onder schooltijd en
komen in de plaats van gym. Alle leerlingen worden geacht aan deze activiteiten deel te nemen.
Voor de kinderen van de groepen 3 t/m 8 is geschikte gymkleding verplicht, terwijl de kinderen van groep
1 en 2 gymkleding mogen meenemen, maar ook in hun ondergoed mogen gymmen (wel gymschoenen!).
Voor hun eigen veiligheid mogen de leerlingen tijdens de gymles geen horloges en sieraden dragen en
moeten de haren vastgebonden zijn.

Bestellingen jeugdboeken, tijdschriften en Cd-rom’s
Diverse uitgevers benaderen ons als school om folders uit te delen waarmee ouders voor een vriendelijke
prijs tijdschriften, jeugdboeken, typecursussen, Engelse/Spaanse cursussen of Cd-rom’s kunnen bestellen.
Als school hebben wij geen inzage in de boeken en Cd-rom’s. We weten dus niet wat de inhoud van deze
uitgaven is en of we daar achter kunnen staan. Ons verzoek is om u voor inschrijving goed te informeren
over de opzet en noodzakelijke tijdbesteding. Wanneer uw kind met folders thuiskomt, kunt u zelf
beslissen of u tot bestelling overgaat. U moet zich niet verplicht voelen.

Kind op maandag
Kind op maandag—De bijbelverhalen in de school.
Jij mag eerst Mattheus 18:1-5; 20:1-16.20-28
Wie groot wil zijn bij God, moet klein worden als een kind. De werkers van het laatste uur krijgen
evenveel als de anderen. En wie dicht bij Jezus wil staan, moet anderen dienen. Bij God gaat steeds de
laatste voorop.
Gered!
Exodus 1; 2:1-10
De farao van Egypte laat de Israëlieten werken als slaven. Hij is bang dat ze te sterk worden en besluit dat
de pasgeboren jongens gedood moeten worden. Mozes wordt door zijn moeder in een biezen mandje op
het water gezet. Hij wordt gered.

Nieuws van derden
Gezond het nieuwe schooljaar in!
Het schooljaar is weer begonnen en laten we dit nu gezond starten met zijn allen. Alphen Beweegt en het
Centrum voor Jeugd en Gezin willen samen met de school en ouders aandacht geven aan een goede en
gezonde ontwikkeling van kinderen.
Gezond eten op school en thuis draagt bij aan een goede ontwikkeling van de kinderen. Niet alleen ouders,
maar ook scholen kunnen een rol spelen in het aanleren van gezond eetgedrag. Neem eens een stukje fruit
voor de vitamines en drink veel water en beweeg voldoende. Naast gezond eten en veel bewegen is ook de
opvoeding natuurlijk heel erg belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Dit schooljaar willen we tips over
opvoeden, bewegen en gezond eten met jullie delen!
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Mochten jullie hier vragen of opmerkingen over hebben, laat het ons gerust weten. We zijn benieuwd wat
jullie van onze input vinden!
Met vriendelijke groet, mede namens Miranda Oedzes JOGG adviseur bij Alphen Beweegt),
Marjonneke de Bas
Coördinator CJG Alphen aan den Rijn, locaties Rijnwoude & Ridderveld
Telefoon: 088 3084427 / 06 13122271
Telefoon CJG: 088- CJGADVIES (088-2542384)
Email: mdebas@ggdhm.nl
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag
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