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Agenda
31 oktober – 4 november
Luizen pluizen

7 – 11 november
Weekopening groep 4/5
Deze week kijkmomenten
in de groep (op
inschrijving)

Woensdag

Studiedag juf Annette

Donderdag

Studiedag juf Annette
JGT Nienke Pronk (9.0010.00 uur)
Studiedag juf Annette

Nationaal Schoolontbijt
Start Schoolfruit
Studiedag juf Annette

Maandag

Dinsdag

vrijdag

Techniekmiddag
6,7,8 (Nieuwskoop)

groep

14 – 18 november
Deze week kijkmomenten in
de groep (op inschrijving)
JGT Rolina van Leeuwen
(8.30-9.30 uur)
Ouder focus groep:
rapportfolio (8.30 – 10.00
uur)
Studiedag juf Lisette en juf
Patricia

Deelname
mediamasters
groep 7/8
Nieuwsbrief 5

Terugblik Kinderboekenweek; opa’s en oma’s in de klas
In deze nieuwsbrief:



Terugblik Kinderboekenweek
Opbrengst studiedag en uitnodiging ouder focus
groep
De gezonde school; Nationaal schoolontbijt
Teldatum
Ouderkijkmoment
Even voorstellen: meester Bart
Even voorstellen: juf Melanie
Tekenen voor vrede
Fem van Dijk
JGT
Kind op Maandag
Extra: gezonde egel traktatie












Wat was het gezellig in de klas met alle
oma’s en opa’s! De kinderen hebben
genoten, maar volgens mij de opa’s en
oma’s zelf ook! Bedankt voor uw hulp!

Opbrengst studiedag en uitnodiging ouder focus groep
Afgelopen maandag hebben we als team ons gebogen over onze visie op
onderwijs. Klopt dit nog met hetgeen we een aantal jaar geleden hebben
opgeschreven? En hoe kunnen we deze visie verder handen en voeten geven
richting een nieuw schoolgebouw? En hoe kunnen we daar de komende jaren
alvast een invulling aan geven? Een hele intensieve, maar ook inspirerende
studiedag. Heel waardevol om dit als team te kunnen doen. Ook u willen we
graag in dit traject betrekken. Heeft u goede ideeën, opmerkingen,
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aanvullingen over ons rapport en portfolio, dan willen we graag met u van gedachten wisselen. Op dit
moment krijgen jullie kinderen een rapport en zijn we bezig met daarbij een aanvullend
portfolio/doelenmap. Sommige zaken zijn nu dubbelop; geeft het een goed en reëel
beeld van uw kind? Wij zijn erg benieuwd hoe u daar over denkt. Wilt u dit met ons
delen, dan bent u dinsdag 15 november vanaf 8.30 uur van harte welkom. Een mailtje
dat u komt vinden we prettig, zodat we rekening kunnen houden met het aantal
plaatsen. Heel graag tot dinsdag 15 november!

De gezonde school
Een goed ontbijt levert de energie die je die dag hard nodig zult hebben bij het
leren en spelen. Om hier de ‘brood’ nodige aandacht aan te geven doen we op
woensdag 9 november weer mee aan het jaarlijkse Nationale Schoolontbijt! Op
deze dag mogen alle leerlingen naar school komen zonder thuis te hebben
ontbeten. Want dat doen we met z'n allen op school. Ontbijten geeft energie,
levert belangrijke voedingsstoffen, helpt de stoelgang en laat kinderen minder
snel naar ongezonde tussendoortjes grijpen, waardoor een grotere kans op een
gezond gewicht. En het is natuurlijk heel gezellig om samen te ontbijten.
Wij vragen u om uw kind(eren) woensdag 9 november een bord, beker en
bestek (en tasje) mee te laten nemen. Wij gaan er met elkaar een gezellig ontbijt van maken!
Dagelijks je portie fruit innemen is minstens zo belangrijk voor een goede gezondheid. Met ingang van 7
november krijgen we weer iedere week drie stuks fruit of groente voor ieder kind!

Teldatum
Op de teldatum 1 oktober 2016 stonden 113 leerlingen ingeschreven op de ONS; precies net zo veel als
vorig jaar. Voor het eerst in 6 jaar is het leerlingaantal niet terug gelopen!

Ouderkijkmoment
In week 45 en 46 (vanaf maandag 7 november) organiseren we, net als
vorig schooljaar, kijkmomenten voor ouders. Wat houdt dit nu concreet
in:
We stellen u als ouders in de gelegenheid om eens een uurtje mee te
draaien in de groep van uw kind. Op die manier krijgt u een goed
beeld van hoe het onderwijs op de ONS wordt vormgegeven. U draait
als ouder tijdens zo’n moment mee in het programma en wordt
eventueel waar mogelijk ook ingezet in het onderwijsleerproces. U
begrijpt dat we niet -tig mensen op één en hetzelfde moment kunnen
gebruiken, daarom maken we gebruik van een „dienstregeling‟.
Binnenkort krijgt u via de mail een link naar een intekenlijst waarop u
zich voor een bepaalde tijd in kunt schrijven. Let op: is een bepaalde tijd volgeboekt, dan kunnen er
(logisch….) niet meer mensen intekenen. Voor alle duidelijkheid: Dit kijkmoment is alleen voor ouders/
verzorgers van onze leerlingen. U bent van harte welkom in de groep!!

Even voorstellen: meester Bart
Mijn naam is Bart van der Lee. Op dit moment loop ik op woensdag en
donderdag stage in groep 6 bij juf Leonie. Zodra ik mijn derde leerjaar hier
heb afgerond begin ik ook aan mijn eind stage hier op de Oranje Nassau
school.
Vanaf het moment dat ik zelf van de basisschool ben gekomen loop ik al met
het idee rond om zelf meester te worden. Ik vind het namelijk super om met
mensen en kinderen te werken!
Tijdens een scholenmarkt op mijn opleiding heb ik een gesprek gehad met Juf
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Anita. Juf Anita heeft mij veel over de ONS verteld en eigenlijk was ik gelijk enthousiast. De
technieklessen, het team, de kinderen en natuurlijk de school spraken mij ontzettend aan. De ONS was na
het gesprek dan ook mijn eerste keuze als nieuwe stage school.
Na de zomervakantie ben ik dus aan de slag gegaan in groep 6. De klas is ontzettend leuk en ik heb het
hier heel erg naar mijn zin. Ik kijk er naar uit om de rest van mijn opleiding af te maken op de ONS!
Meester Bart

Even voorstellen: juf Melanie
Beste ouders, verzorgers en kinderen
Mijn naam is Melanie Molenaar en ik ben 18 jaar. Ik zit nu in het eerste jaar van de Marnix Academie in
Utrecht. Hiervóór heb ik HAVO gedaan op het Groene Hart Lyceum en daarvóór heb ik VMBO gedaan op het
Groene Hart Topmavo, allebei in Alphen aan den Rijn. Sinds ongeveer een maand loop ik stage in Groep
1/2.
Ik ben geboren in Colombia en ben met 14 maanden geadopteerd door mijn ouders. Ik heb tot vijf jaar
geleden altijd in Bodegraven gewoond, waar ik op de Goede Herder school heb gezeten. Nu woon ik in
Kerk en Zanen, Alphen aan den Rijn.
In mijn vrije tijd hou ik ervan om hard te lopen, te skeeleren, muziek te luisteren,
iets leuks te doen met mijn broertje of gewoon gezellig af te spreken met vrienden.
Ik werk nu bijna drie jaar bij de Mac Donalds langs de N11 en ik heb het hier erg naar
mijn zin, vanwege de leuke collega’s.
Ik heb twee broertjes; Tim van 15 jaar oud en Mats van 7 jaar oud. Ook heb ik een
zusje; Sarah van 12 jaar oud. Het is bij ons thuis altijd een drukke maar gezellige
boel.
Dit eerste halfjaar loop ik dus stage in Groep 1/2. Het laatste halfjaar zal ik
stagelopen in een andere klas, ook voor mij is nog onbekend in welke. Ik heb er in elk
geval erg veel zin in en heb het nu al naar mijn zin.
Voor eventuele vragen kun je me altijd even aanspreken!
Juf Melanie

Tekenen voor vrede
Groep 7/8 heeft meegedaan met het
"tekenen voor vrede", georganiseerd
door de Lions Alphen aan den Rijn en
Rhijnhart. Het doel van het project is
dat de leerlingen zich kunnen uitleven
en hun gedachten kunnen vastleggen in
een tekening binnen het thema: Met
elkaar de vrede beleven. Uit onze groep
zijn 4 tekeningen door een jury
uitgekozen. Dit zijn de tekeningen van
Bas, Carmen, Praise en Tijn.
Vrijdagmiddag 28 oktober is om 15.30
uur de prijsuitreiking bij Da Vinci
(Alphen aan den Rijn). Uit iedere groep
wordt een winnaar gekozen. Die
winnaar
gaat
door
naar
een
districtsronde. Vervolgens worden er
een landelijke winnaar en een
wereldwinnaar gekozen.
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Fem van Dijk
Fem uit groep 3 ligt al ruim 3 weken in het ziekenhuis. Zoals het nu lijkt heeft een
onbekend bacterie/virus er voor gezorgd dat Fem uitvalverschijnselen heeft in haar
ledematen. De verwachting is dat zij aankomende week zal verhuizen vanuit het
Kinderziekenhuis in Utrecht naar een kinder revalidatiecentrum in Rotterdam. Hoe lang
dit daar gaat duren is nu nog niet bekend, maar zal hoogstwaarschijnlijk een flink aantal
weken in beslag nemen. Een kaartje voor Fem wordt erg op prijs gesteld! We wensen
Wim, Fleur, Floortje en Fem heel veel sterkte de komende tijd! We denken aan jullie.
Fem van Dijk
Palmboomhof 2
2471 BC Zwammerdam

Mensen van het Jeugd en Gezinsteam Boskoop bij ons op school
Vandaag zijn er twee nieuwe mensen van het Jeugd- en Gezinsteam Boskoop bij ons kennis komen maken.
Helaas is Mevrouw Yvonne Broere, die eerst bij ons op school kwam, elders gaan werken.
De mensen die haar gaan vervangen zijn: Mevrouw Nienke Pronk en Mevrouw Rolina van Leeuwen.
De Jeugd- en Gezinsteams zijn er voor alle kinderen, jongeren, opvoeders en gezinnen, grootouders,
professionele opvoeders en anderen die met kinderen en/of hun ouders werken.
Opvoeden geeft mooie momenten van intens geluk, onvergetelijke ervaringen, maar soms ook moeilijke
situaties met verdriet, teleurstellingen en lastige keuzes. Even praten over dagelijkse situaties is soms
fijn, omdat je zo de zaken wat gemakkelijker op een rijtje krijgt.
Het JGT geeft kosteloos advies over allerlei zaken rondom opgroeien en opvoeden van kinderen in alle
leeftijden. Zij willen samen met u kijken naar oplossingen en naar u luisteren.
Om heel laagdrempelige zorg te bieden, komen zij bij ons op school, wisselend op maandagmorgen van
8.30 uur tot 9.30 en donderdagmorgen van 9.00 uur tot 10.00 uur.
U mag via mij een afspraak maken van tevoren dan mail ik aan hen door wie er komt. U mag ook zo komen
met het risico dat er al iemand is en u even moet wachten. Schroom echter niet om uw vragen te komen
stellen. Het JGT gaat graag samen met u op zoek naar het antwoord.
U kunt door de voordeur naar binnen gaan en de betreffende dame zit in de personeelskamer.

Mevr. Nienke Pronk, aanwezig: 3 november, 1 december.
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Mevr. Rolina van Leeuwen, aanwezig: 14 november, 12 december.
Een vriendelijke groet, Anita Wijkmans, intern begeleider. awy@scopescholen.nl

Kind op maandag; de bijbel verhalen in de school
In deze herfstweken lezen we met de kinderen de verhalen over koning Saul en David. De koning heeft last
van buien waarin hij zichzelf niet is. Dan is hij boos en somber en kan niemand hem opvrolijken. Behalve
David, die met zijn harp liedjes speelt waar de koning even door
verandert. Wat koning Saul niet weet, is dat die zelfde David door
de profeet Samuël tot nieuwe koning is gezalfd. Zo ontwikkelt zich
een spannend verhaal waarin David de held is en de koning steeds
banger wordt. Toch komt het niet tot een confrontatie tussen de
twee. De koning sterft uiteindelijk buiten het gezichtsveld van
David. Pas daarna komt David zelf op de troon.
Met de kinderen gaan we aan de hand van de verhalen in gesprek
over thema’s die van alle tijden zijn. Het gaat over kwetsbaarheid
en over lef. Over hulp zoeken en vluchten, over wat je doet als je
een conflict met iemand hebt. Bij de verhalen over het koningschap dient zich de vraag aan, welk gedrag
echt ‘koninklijk’ is. Het gaat niet om kracht en geweld, maar om wat goed is voor de wereld om je heen.
Ook vandaag de dag is het goed als mensen zich daardoor laten leiden in de keuzes die ze maken.

Extra: gezonde Egel-traktatie







druiven (los en gewassen)
een peer
twee krenten, rozijnen of cranberry's
cocktailprikkers
een bord of schaal
mes en dunschiller

Zo maak je het:
1. Leg al de je spullen klaar
2. Verwijder het steeltje en snij aan de zijkant een plak van de peer, zodat deze goed blijft liggen.
3. Snij halverwege de peer rondom in en schil de voorkant van de peer.
4. Prik iedere druif aan een aparte cocktailprikker en prik deze rondom in de peer (in gedeelte waar
de schil nog op zit).
5. Draai de peer om zodat je de achterzijde ook helemaal vol kan prikken.
6. Snij twee langwerpige oogjes uit de peer en stop hier een halve rozijn (of krent/cranberry) in.
7. Neem een halve cocktailprikker en prik een hele rozijn/cranberry aan de voorzijde van de peer
waar het steeltje heeft gezeten.
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