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Agenda
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
vrijdag
zondag

19 – 23 september
Nieuwsbrief 2
Startgesprekken groep 1-8
(hele week)

26 – 30 september
Week van de pauzehap
(groep 6-8)

3 – 7 oktober
Centrum Jeugd en gezin
(8.30 – 9.30 uur)

Jaarmarkt: leerlingen groep
1-8 vrij
Studiedag juf Lianne
Fietsles groep 3

Start kinderpostzegels

Studiedag juf Lianne
Dag van de Leerkracht
Start Kinderboekenweek

Fietsles groep 4,5 en 6

Fietsles groep 7,8
School kerk dienst 10.00 uur

Jurybezoek
Woensdag 7 september j.l. werd onze school bezocht door
twee juryleden van de jury Excellente Scholen. In alle
groepen hebben zij gekeken naar onze profilering op het
 Jurybezoek
gebied van Wetenschap & Technologie/ Onderzoeken &
 Uitgerust op school?
Ontwerpen in samenspraak met het Leren Zichtbaar Maken. In
 Nieuwe leerlinge
de groepen keken zij naar lessen, naar het werken met eigen
 Stagiaires
doelen, naar de onderzoekende houding van de leerlingen en
 Informatieboeken van de SR
naar het nut van een ontdekhoek binnen de klas. Hierbij
 Week van de Pauzehap
gingen ze gesprekken met verschillende leerlingen niet uit de
 Kinderpostzegels
weg, zowel in groep 1 als in groep 8. Ook sloten ze de morgen
af met achtereenvolgens gesprekken met verschillende
 School Kerk dienst
leerlingen en ouders en later ook met alle leerkrachten.
 Kinderboekenweek
Naar aanleiding van het jurybezoek stelt de jury een
 SR én ouderbijdrage
juryrapport op. Het rapport wordt gebaseerd op de gegevens
 Gebedsgroep
uit het aanmeldformulier van de school en de bevindingen van
 Schoolmaatschappelijk werk
de jury tijdens de dialoog en het jurybezoek. Deze
 Kind op Maandag
aanmelding en dialoog is vorig schooljaar al gedaan. Zoals u
 Nieuws van de TSO
misschien weet is het een voorwaarde voor excellentie dat
een school algemeen goed onderwijs biedt. Voorafgaand aan
de dialogen en het jurybezoek, werd daarom de
onderwijskwaliteit onderzocht door de inspectie. De
onderzoeken door de inspectie zijn afgerond. Er zijn 45 po-scholen (waaronder dus de Oranje Nassau), 3
so-scholen en 48 vo-afdelingen die worden bezocht door de jury in september en oktober.
Op basis van het juryrapport geven de juryleden advies aan de Inspecteur Generaal van de Inspectie van
het Onderwijs over het wel of niet toekennen van het predicaat Excellente School. De feestelijke
onthulling van de predicaten vindt plaats op maandag 23 januari. Nu maar afwachten. Wordt dus
vervolgd!!
In deze nieuwsbrief:

Uitgerust op school?
De laatste tijd worden we op maandag steeds vaker geconfronteerd met kinderen die erg moe zijn en zelfs
aan hun tafel in slaap vallen. Een keertje een druk weekend is echt geen probleem, maar wel als dit
stelselmatig voorkomt, en dan met name voor het kind. Een kind dat voldoende slaapt voelt zich prettiger,
is makkelijker in de omgang en presteert daardoor beter op school.
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Nieuwe leerlinge
Vandaag hebben we in groep 1/2 Jade welkom geheten. We wensen jou, je moeder
en je opa en oma heel veel plezier en succes bij ons op school. Fijn dat je er bent!

Stagiaires
Om studenten de mogelijkheid te geven om hun lesgevende vaardigheden in de praktijk te leren, bieden
wij studenten een stageplek aan. Ook dit jaar hebben wij daarom weer enthousiaste mensen die
gedurende het schooljaar stage komen lopen. In een volgende nieuwsbrief zullen zij zich vast aan u
voorstellen.
Juf Melanie
Juf Lianne
meester Bart
juf Wieke

groep 1/2
groep 4/5
groep 6
groep (7)/8

donderdag
dinsdag
woensdag, donderdag
maandag, dinsdag

1e jaars
2e jaars
3e jaars
4e jaars

PABO
PABO deeltijd
PABO
PABO (LIO)

Wij wensen de stagiaires een leerzame en leuke stage periode toe.

Informatieboeken van de SR
Bij deze willen we u, namens alle kinderen, heel
hartelijk
bedanken
voor
de
prachtige
informatieboeken. O.a. een 16 delige serie
Basisboek Science waarin kennis wordt gemaakt
met belangrijke onderwerpen uit de biologie,
natuurkunde, scheikunde en geologie. Elk boek in
deze serie bevat ook nog eens 3 leuke
experimenten om te doen. Een serie die niet mag
ontbreken op een W&T school!!

Week van de Pauzehap
Van 26 t/m 30 september doet groep 6-8 mee aan Week van de Pauzehap, een lesprogramma van ik eet
het beter. Op dinsdag, woensdag en donderdag krijgen ze een verantwoorde pauzehap aangeboden. Die
dagen hoeft uw kind dan ook geen 10-uurtje mee te nemen. Op vrijdag 30 september is er een speciale
opdracht rond een zelf meegenomen gezond tussendoortje. Het is de bedoeling dat uw kind zelf met
een suggestie komt. Bij voorkeur kiest het een tussendoortje dat niet zo voor de hand ligt, zoals een
bijzondere fruitsoort of een groentesnack. Zorg er graag voor dat uw kind het die vrijdag meeneemt naar
school.
Meer informatie over Week van de Pauzehap en andere initiatieven van ik eet het
beter vindt u op www.ikeethetbeter.nl

Kinderpostzegels
Zoveel mogelijk kinderpostzegels verkopen. Meer dan je buurjongen. Of het
nu regent of niet. Dat proberen ruim 185.000 kinderen uit groep 7 en 8 elk
najaar weer. En dat al generaties lang. De Kinderpostzegelactie bestaat sinds
1948 en is uitgegroeid tot een begrip in Nederland. Ruim zeventig procent van
de scholen doet mee. Ook onze groep 7 en 8 gaat vanaf woensdag 28 september op pad om
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kinderpostzegels, kaarten en kinderpleisters te verkopen. We wensen hen heel veel succes, want ze
helpen met hun inzet andere kinderen die het minder goed hebben.

School Kerk dienst
Bij deze nodigen wij u van harte uit deel te nemen aan de kerk- en schooldienst op zondag 9 oktober a.s.
We vieren de dienst in de dorpskerk, aanvang 10.00 uur. De voorganger is ds. P. Wilschut.

Kinderboekenweek
Het is al weer bijna kinderboekenweek!
En als u toch van plan bent een boek te kopen…….
Dit jaar hebben we een actie in samenwerking met Boekhandel Haasbeek in
de Julianastraat (in het Centrum van Alphen), waarbij wij als school een
deel van de omzet van de door u gekochte kinder- en jeugdboeken krijgen,
zodat wij onze schoolbibliotheek weer aan kunnen vullen.
Zo werkt het:
Tijdens de kinderboekenweek (5 tot en met 15 oktober) doet u de
kassabonnen van de door u gekochte kinder- en jeugdboeken in de winkel in
de verzameldoos.
Vergeet niet de naam van de school op de bon te schrijven.
Na de Kinderboekenweek zal Boekhandel Haasbeek het totale bedrag van de
door de ouders gekochte kinder- en jeugdboeken berekenen. Van dit bedrag
geven zij 20% aan de school.
En daar kunnen wij als school weer mooie nieuwe boeken voor kopen……..

Berichtje vanuit de SR en ouderbijdrage
Wij zijn super blij 2 nieuwe leden bij de SR te mogen begroeten.
Irene, moeder van Sophie en Julia (groep 2B)
en
Marlize, moeder van Thijs (groep 6) en Maartje (groep 4)
Dames van Harte Welkom.
Wij gaan ons best doen ook dit schooljaar weer samen met het team van de ONS leuke activiteiten te
organiseren.
Natuurlijk kunnen wij hierbij jullie hulp als ouders/verzorgers goed gebruiken.
De contact ouders van de groepen zullen jullie op de hoogte houden als er hulp nodig is bij een activiteit.
Ook financieel hebben wij jullie bijdrage nodig om alle activiteiten door te kunnen laten gaan.
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
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,
sportactiviteiten, het Sinterklaasfeest, Paas-, en Kerstviering, extra bijdrage aan de type-lessen,
aanvulling voor de kieskast, luizenzakken enz. Ook de collectieve ongevallenverzekering voor de
leerlingen wordt uit de ouderbijdrage betaald.
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 u 1 kind op school heeft:
€ 30,00
Als u 2 kinderen op school heeft: € 58,00
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Als u 3 kinderen op school heeft: € 84,00
Als een kind na 31 januari op school komt: € 15,00
U mag natuurlijk ook een ander bedrag betalen
Wij verzoeken u uw bijdrage over te maken op 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,
Groetjes van Anja, Debbie, Marjolein, Karin, Irene en Marlize.

gebedsgroep
De kracht van het gebed
Ik bid voor jou ! vier kleine woordjes
Maar wat wordt er veel in gezegd
Al je vreugde, verdriet, en pijn
wordt voor Gods troon neer gelegd
Zolang er mensen voor je bidden,
Sta je in het leven niet alleen
Zij bouwen met gevouwen handen
Een muur, van Gods liefde, om je heen.
Wist u dat........
we bidden voor onze school?
we ook voor uw kinderen bidden?
we al 21 jaar op dinsdagmorgen bij elkaar komen?
Weet dat gebed meer kan betekenen dan u denkt!
We komen bij elkaar op de volgende data:
13 september
28 september
11 oktober
26 oktober
9 november

23 november
6 december
20 december
17 januari
31 januari

14 februari
14 maart
28 maart
11 april
9 mei

23 mei
6 juni
20 juni

Namens de gebedsgroep,
Tineke Kok

Schoolmaatschappelijk werk
In voorgaande jaren konden we gebruik maken van schoolmaatschappelijk werk. Door de veranderde
gezondheidszorg is dit opgegaan in het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Wij als school vinden dat deze zorg laagdrempelig moet zijn.
Wij hebben Yvonne Broer bereid gevonden om een aantal keren bij ons op school in de personeelskamer te
komen om uw vragen te beantwoorden.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor alle kinderen, jongeren, opvoeders en gezinnen, grootouders,
professionele opvoeders en anderen die met kinderen en/of hun ouders werken.
In het Centrum voor Jeugd en Gezin werken verschillende professionals van de kernpartners samen, zoals
jeugdartsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en pedagogen. Je wordt nooit meer van het
kastje naar de muur gestuurd.
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Onze werkwijze
De medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin werken volgens de methode Positief Opvoeden,
Triple P. Deze methode gaat uit van positief opvoeden. Positief Opvoeden volgens de methode Triple P is
gebaseerd op vijf basisprincipes:


kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden (zowel fysiek als emotioneel). Kinderen
die lekker spelen, vervelen zich niet en lopen minder kans gedragsproblemen te ontwikkelen.



kinderen laten leren door positieve ondersteuning. Positieve aandacht en aanmoediging
motiveert een kind om nieuwe dingen te leren en vaardigheden te ontwikkelen.



een aansprekende discipline hanteren. Heldere instructies geven
en snel reageren als een kind zich niet goed gedraagt.



realistische verwachtingen hebben. Ieder kind is uniek en
ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Ouders moeten niet
verwachten dat hun kind perfect is; ieder kind maakt fouten en
doet dat meestal niet met opzet.



goed voor jezelf zorgen. Ouders moeten niet te veel van zichzelf
als opvoeder verwachten, want ook ouders maken fouten.
Wanneer ouders hun eigen behoeften vervullen, kunnen ze veel
makkelijker geduldig, consequent en beschikbaar zijn voor hun
kinderen.

De derde keer dat Yvonne Broer op school zal zijn;

Maandag 3 oktober 8.30 uur- 9.30 uur

.

U kunt door de voordeur naar de personeelskamer om in alle privacy uw vragen te stellen. Eventueel kunt
u vast via mij (Anita Wijkmans) een afspraak maken!
Mevr. Yvonne Broer

Kind op maandag; de bijbelverhalen in de school

Week 38 ■ 19/09 - 23/09
Het verschil
Exodus 7-10; 12:29-42
De farao is anders dan God. In heel Egypte is het anders dan in het gebied van de
Israëlieten. Het volk Israël trekt weg in de nacht, op weg naar het land dat God
beloofd heeft.

Week 39 ■ 26/09 - 30/09
Hoe nu verder?
Exodus 14,16,17
De farao gaat achter de Israëlieten aan. Ze komen bij de rode zee; hoe moet het nu verder? God wijst de
weg. Hij geeft ook brood uit de hemel en water uit een rots. Als mensen niet weten hoe het verder moet,
weet God het wel.

Week 40 ■ 03/10 - 07/10
Woorden van God
Exodus 19,20
God geeft de tien geboden aan Mozes en het volk. Die laten zien hoe het leven kan zijn in het land dat
God beloofd heeft.
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Nieuws van de TSO: Noodoproep!!!

NOODOPROEP!!!!!
Beste ouders / verzorgers,

Wij zijn met spoed op zoek naar TSO krachten voor de maandag
en de donderdag.
Omdat de maandag het aantal kinderen opeens zo explosief gegroeid is moeten we echt een moeder erbij
om de TSO verantwoord te laten verlopen.
Voor de donderdag zoeken we iemand die 2 x per 6 weken beschikbaar is.
Heeft u interesse laat het mij z.s.m. weten via het TSO mailadres: overblijforanjenassau@scopemail.nl.
Heel graag zie ik een reactie tegemoet.
Met vriendelijke groeten,
TSO-coördinator
Petra van Hevelingen
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