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Agenda
Maandag

Dinsdag

Woensdag
Donderdag

6 – 10 februari
Nieuwsbrief 10
Deze week
voortgangsgesprekken
groep 1-7
Meeloopdag VO groep 8
(Lyceum)
Cultuurpalet groep 1,2,3
Overblijfvergadering met
kanjertraining (door juf
Patricia)
Studiedag juf Lisette en juf
Patricia
Cursus MR

13 – 19 februari
Voortgangs/VO gesprekken
groep 8
Studiedag juf Lianne, juf
Marianne en juf Lisette
(worden allen vervangen)

Leerlingenraad

20 - 24 februari
9.00 uur: JGT Rolina v
Leeuwen
Studiedag 1 meester Hans
(Kanjertraining)
Studiedag 2 meester Hans
(Kanjertraining)

Voortgangs/VO gesprekken
groep 8

vrijdag

Vanuit het team
In deze nieuwsbrief:
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Vanuit de wijk

Zoals het plaatje al
doet
vermoeden
hebben we goed nieuws
te melden! Juf Leonie
is
zwanger.
Haar
partner Hans en zij
verwachten
begin
augustus hun tweede
kindje. Wij zijn super
blij voor hun en wensen
haar een hele fijne
zwangerschap toe.

I.v.m. een buikoperatie zal juf Mathilde de komende tijd afwezig zijn.
Vanaf week 7 zullen haar lessen worden overgenomen door een
vervangster uit de vervangingspoule (juf Melissa). Voor deze week
moeten we nog kijken of we het intern kunnen regelen. We wensen juf
Mathilde in ieder geval heel veel succes met de operatie en een
voorspoedig herstel toe.
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Begin van de lessen
Wij vinden het belangrijk dat ouders hun kinderen naar school brengen. Daarom
staan de deuren ook open en kunt u even meelopen. Er is 10 minuten tijd om in en
uit de school te lopen. Als het half 9 is, gaan de klasdeuren dicht en moeten de
lessen beginnen. Elke ochtend en middag 5 minuutjes later beginnen is bijna een
uur minder les in de week.
De laatste tijd valt het op dat sommige kinderen laat zijn en ouders wat langer
in de klas blijven staan praten. Dan kunnen de lessen niet op tijd beginnen. Wij
vragen u om op tijd te komen en de school uit te gaan. Mocht u de juf of meester
willen spreken, maak dan even een afspraak. Dan kunnen zij ’s ochtends hun
aandacht aan de kinderen geven.

Welkom
Afgelopen week is groep ½ weer verder uitgebreid met de komst van een nieuwe leerling: Davy. Omdat hij
4 jaar is geworden mag hij ook gezellig naar deze groep. We wensen hem en zijn ouders heel veel succes
en (leer)plezier op de ONS.

Ziekmelden leerlingen
Ziekmeldingen ontvangen we graag telefonisch tussen 08.00 en
08.20 uur. De leerkrachten zijn dan nog in de teamkamer en weten
dan direct welke leerlingen afwezig zullen zijn. Wilt u deze tijd
aanhouden.

W&T-projectweek
Op maandag 13 maart starten wij op school het W&T-project ‘de Oranje Nassau School van de toekomst’.
We werken dan 2 weken (de middagen en de woensdagen) over ‘de toekomst’ en proberen hierin een
nieuwsgierige- en onderzoekende houding te stimuleren bij de kinderen.
We volgen dan ook weer de zeven stappen van onderzoekend en ontwerpend leren. Het project wordt op
een ludieke manier geopend (gezamenlijk met alle
leerlingen!). Op maandagavond 27 maart zal het project
weer worden afgesloten door een open avond van 18.30 tot
19.30 uur voor alle ouders, opa’s, oma’s en andere
belangstellenden. Daarvoor bent u van harte uitgenodigd!
Meer informatie volgt t.z.t.
Voor dit project zijn we op zoek naar mensen die werken in
de wereld van de toekomst (ICT, afval, alternatieve energie,
nieuwe bouwmanieren etc). Kunt u hierover iets vertellen of
op een andere manier een bijdrage aan leveren dan houden
we ons van harte aanbevolen. U kunt dit kenbaar maken bij
1 van onze commissieleden; juf Lisette (lst@scopescholen.nl) of juf Patricia (pku@scopescholen.nl). Alvast
onze hartelijke dank; wij hebben er zin in.

Herinnering ouderbijdrage
Zoals u in de schoolgids heeft kunnen lezen wordt er jaarlijks aan de ouders de ouderbijdrage gevraagd.
De ouderbijdrage is weliswaar een vrijwillige bijdrage, maar toch is deze bijdrage niet geheel vrijblijvend!
Lang niet alles wordt door de overheid bekostigd. Van alle ouders wordt per schooljaar juist om die reden
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een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het Ouderfonds. Uit dit fonds, dat beheerd wordt door de
schoolraad (SR), worden schoolactiviteiten betaald die anders niet bekostigd kunnen worden,
bijvoorbeeld: leesboeken voor de groep, extra bijdrage aan onderwijskundige vernieuwingen
(leesbevordering (nieuwe leesboeken), voorleesontbijt, wetenschap en technologie e.d.),
sportactiviteiten, het Sinterklaasfeest, Paas-, Pinkster- en Kerstviering, de type-lessen, aanvulling voor de
kieskast enz.
Als het bedrag dat alle ouders samen willen betalen niet voldoende is, betekent dit dat de schoolraad
genoodzaakt is maatregelen te nemen. Er zullen dan bepaalde evenementen geen doorgang vinden.
Wij geven u een richtbedrag. Dit bedrag is minimaal nodig om de begroting sluitend te houden. Het
richtbedrag voor het schooljaar 2016 – 2017 is net als voorgaande jaren als volgt:
Als
Als
Als
Als

u 1 kind op school heeft:
u 2 kinderen op school heeft:
u 3 kinderen op school heeft:
een kind na 31 januari op school komt:

€
€
€
€

30,00
58,00
84,00
15,00

U mag natuurlijk ook een ander bedrag betalen
Wij verzoeken u uw bijdrage, indien u dit nog niet gedaan heeft, over te maken
op rekening NL 09 INGB 0004 3698 05 ten name van Ouderfonds Oranje
Nassauschool.
LET OP! U ontvangt van ons géén acceptgiro. Wilt u zelf zorg dragen voor de
betaling.
Bij voorbaat dank,
Namens de Schoolraad,
Karin Neuteboom, penningmeester

Vanuit de wijk
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