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Beste wensen!! Hoewel
het al 16 januari is, willen
wij iedereen nog een heel
goed nieuwjaar wensen!
Wij hopen dat het voor
iedereen
die
zich
verbonden
voelt
met
school 2017 een mooi jaar
gaat worden. Wij zullen in
ieder geval onze uiterste
best doen om het voor de
kinderen een fijn jaar te
laten worden.
Het team van de Oranje
Nassau School.

Traject excellente school
Dit schooljaar zijn er landelijk 160 goede basisscholen, die zich hebben aangemeld als excellente school.
Hiervan zijn er nog 40 over, waaronder de Oranje Nassau School. Op maandagochtend 23 januari wordt
tussen 9.00 en 12.00 uur bekendgemaakt aan welke scholen het predicaat Excellente School 2016-2018 is
toegekend.
Social media
Volg het nieuws op 23 januari via de website, Twitter en Facebook van Excellente scholen. De hele dag
verschijnt er nieuws over de landelijke uitreiking van de predicaten. Regionale media en social media zijn
hiervoor de belangrijkste kanalen. Ook zullen we u zelf berichten via onze eigen Facebook pagina en de
mail.
Twitter: #excellentescholen
Facebook: tag Excellente scholen
Nog 1 weekje geduld……….

1

Oranje Nassau School – Nieuwsbrief – jaargang 7, nr.08 – schooljaar 2016/2017

Vervoer piano gezocht!
Van de oma van Kiki en Tess heeft de ONS een echte piano gekregen. Er is nog 1
klein probleempje; deze piano staat nog in Alphen aan den Rijn. Wie kan ons
hierbij helpen deze piano te verhuizen naar Zwammerdam? Heeft u een idee,
wilt u dit dan kenbaar maken bij Annette. Alvast heel vriendelijk bedankt!!

CITO toetsen groep 2-8
Januari is de maand van de Cito. De resultaten van deze Citotoetsen geven een beeld hoe de resultaten
zich verhouden met leerlingen van dezelfde leeftijd in Nederland. Ook krijgt de school op deze manier
een beeld hoe de resultaten zich verhouden met andere vergelijkbare scholen.
De toetsen worden niet alleen afgenomen, maar ook bestudeerd en geanalyseerd. Wat
gaat goed en waar is meer aandacht voor nodig. Op welke wijze?
Zo ontstaat een “Plan van Aanpak”, geldig voor de volgende periode. In juni zijn er ook
Citotoetsen en wordt er weer op deze manier naar de resultaten gekeken.

Nieuwe leerlinge
Vorige week is groep ½ uitgebreid met de komst van Tess. Wij wensen haar en
haar ouders heel veel succes en (leer)plezier bij ons op school. Fijn dat je er
bent.

Nieuwe aanmeldingen
Zo langzamerhand gaan we weer naar het volgend schooljaar kijken. In verband met de planning is het fijn
om te weten hoeveel kinderen er in schooljaar 2017-2018 in groep 1 gaan starten. Mocht uw zoon/dochter
in schooljaar 2017-2018 4 jaar worden, wilt u hem/haar dan aanmelden? Een aanmeldformulier kunt u bij
Anita of Annette ophalen. Zijn er in uw omgeving kinderen in dezelfde leeftijd? Wilt u de ouders ook op
onze school wijzen? Hartelijk dank.

Inzamelen batterijen en oude kleding/schoenen
Heeft u nog oude batterijen en/of kleding/schoenen? Deze kunt u bij ons op school kwijt
in de batterijenbak (in de hal) en in de kledingcontainer (naast de schuur). De opbrengst
van deze bakken wordt aan schoolzaken (nieuwe leesboeken!) besteed. Helpt u ons mee
verzamelen?

Meeloopdag VO groep 8
Op dinsdag 7 februari mag groep 8 een dag meedraaien in het voortgezet
onderwijs. Zij gaan deze hele dag ervaren hoe het is om in de brugklas te zitten.
Zij krijgen elk uur les van een andere docent, in een ander vak en de groepen
moeten ook wisselen van lokaal. Het is de bedoeling dat zij hierdoor een idee
krijgen van de gang van zaken op het voortgezet onderwijs. Dit jaar worden we
verwacht op Groene Hart Topmavo in Alphen a/d Rijn. Ouders van groep 8 ontvangen
een brief, waarin wordt uitgelegd waarom deze meeloopdag wordt georganiseerd.
Groep 8 veel plezier en succes!
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Vakantierooster 2017-2018
Vakantierooster
Vakanties:

2017-2018!
eerste
dag

Herfstvakantie
16/10
Kerstvakantie
25/12
Voorjaarsvakantie
26/02
Paasvakantie
30/03
Koningsdag
27/04
Meivakantie
30/04
Hemelvaart - valt in de meivakantie.
Pinksteren
21/05
Zomervakantie
16/07
Vrije dagen:
Jaarmarkt
Vrijdagmiddag
Vrijdagmiddag

laatste
dag
20/10
05/01
02/03
02/04
11/05
24/08

20/09
22/12
13/07

Kind op maandag
Al eeuwenlang bidden mensen het Onze Vader. ‘Uw koninkrijk kome…’
bidden ze dan. Maar wat bedoelen ze daar eigenlijk precies mee? Hoe zou
dat koninkrijk eruit zien? Hoe ziet de wereld eruit als God onder de mensen
woont? Daar laat Jezus iets van zien in de verhalen van deze weken. Hij
vertelt hoe het leven kan zijn als mensen geloven in recht en gerechtigheid,
als ze liefde hebben voor elkaar en de wereld om hen heen. Als dat gedaan
wordt, gebeuren er wonderen. In de verhalen worden zieke mensen beter,
wie niet meetelde staat ineens vooraan. Zou het zo gaan in het koninkrijk
van God?
De Bijbelverhalen vertellen dingen waar je blij van wordt, waar je hoop van
krijgt. Maar soms worden er ook lastige vragen gesteld. Kun je je vijanden
liefhebben? Maar hoe moet dat dan? En moet je je eigenlijk altijd aan de
regels houden, of zijn er soms dingen die belangrijker zijn dan regels en
wetten? Daar gaan we met de kinderen over in gesprek.
Nadat we met kerst gevierd hebben dat Jezus geboren werd, komen we in deze periode meer te weten
over wie Jezus nu precies was. Dat komt je nog het best te weten door te kijken naar wat hij doet. Overal
waar hij komt, laat hij een spoor van geluk na. Van gezondheid, liefde en eerlijkheid. ‘Jezus laat het zien’
is dan ook het thema van deze weken. En het mooie is: Hij is niet de enige die het kan laten zien. Daar
kan iedereen aan meedoen!
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