Nieuwsbrief 4, 1 november 2018

Agenda:
November
donderdag
dinsdag
woensdag
vrijdag
dinsdag
woensdag
vrijdag
donderdag
donderdag

1-11-18
6-11-18
7-11-18
9-11-18
13-11-18
14-11-18
16-11-18
22-11-18
29-11-18

Nieuwsbrief 4
Envelopjes ‘zendingsgeld’ mee naar huis
Dankdag voor Gewas en Arbeid
Envelopjes ‘zendingsgeld’ mee naar school
10-minutenavond
10-minutenavond
Lootjes Sinterklaas gr 5-8 middag
Nieuwsbrief 5
Studiemiddag groep 1+2
Kinderen groep 1+2 ‘s middags vrij

Vanuit de directie:
Op maandag 29 oktober hebben we een studiedag met ons team gehad. ’s Morgens
hebben we met elkaar gesproken over verschillende organisatorische zaken binnen de
school. Het tweede deel van de morgen hebben we de kick-off gehad van het proces
Ouderbetrokkenheid met CPS. Verderop in deze nieuwsbrief onder het kopje
Ouderbetrokkenheid meer informatie.
Na een heerlijke lunch verzorgd door een ouder van de school zijn we aan de slag gegaan
met Procesgerichte Didactiek. Creativiteit stimuleren in cultuureducatie en andere
vakgebieden. Hoe doe je dat?
Het is algemeen bekend dat kinderen bij het knippen van allemaal dezelfde kip, hun ei
niet kwijt kunnen. Anderzijds blijft de ontwikkeling van kinderen die te weinig sturing
krijgen, steken in een oppervlakkig proces.
Wanneer het gaat om cultuureducatie, is het vinden van een balans tussen de inbreng
van de leerling en de sturing van de leerkracht een uitdaging. Hoe stimuleer je een
creatief proces waarbinnen kinderen worden uitgedaagd nieuwe mogelijkheden te
Oranjeschool * Secr.Varkevisserstraat 178 * 2225 LJ Katwijk aan Zee * tel: 071-4016921
@: info.oranjeschool@prohles.nl * www.oranjeschoolkatwijk.nl

ontdekken èn vaardigheden leren? Hoe leg je van hieruit de verbinding met andere
vakgebieden? En hoe pas je dit toe in je les muziek, drama of beeldende vorming?
In een workshop hebben we zelf aan een werkstukje gewerkt en dit aan de hand van
bovenstaande met elkaar nabesproken. De school beschikt over een digitale methode
voor alle leerjaren. Naast dat dit een fijn handvat is voor de leerkrachten biedt dit ook
mogelijkheden om de doorlopende leerlijn creatieve vakken voor de leerlingen in kaart te
brengen. Op deze manier krijgen we beter zicht op de activiteiten en opbouw in theorie
en vaardigheden m.b.t. de creatieve vakken.
Pennyboards:
Voor de herfstvakantie is er wat verwarring ontstaan over het gebruik van Pennyboards
op school. Na een vergadering is aan de kinderen verteld dat het gebruik van deze
pennyboards op school verboden is. Kort daarna hebben we met de leerlingen (van
groep 8) gesproken over de kwestie en ook over de door hen voorgestelde oplossingen.
Op basis van dit gesprek hebben we besloten dat de pennyboards wel toegestaan zijn
om naar school te komen. Het spelen hiermee tijdens de pauze willen we niet toestaan.
Dit levert te veel onveilige situaties op met mogelijke ongevallen als gevolg. Het is dus
wel toegestaan om met het pennyboard naar school te komen en ook weer naar huis te
gaan. Op het schoolplein, voor schooltijd en in de pauzes mag het niet. Met elkaar
kunnen we zorgen voor fijne en veilige omstandigheden op en om de school.

Zendingsdoelen:
Onlangs spraken we op de teamvergadering over het besteden van uw zendingsgeld aan
bepaalde doelen. Het blijkt dat er een bedrag van ongeveer € 1100,-- in kas is. We hebben
het volgende besloten. Tot de Kerstvakantie sparen we nog door en besteden we het
totale bedrag aan stichting Labourward.
Heleen Hoek is in 2014 afgestudeerd aan de Thomas Moore, Turnhout. Momenteel is
Heleen werkzaam in de verloskundigenpraktijk van Katwijk. Als vrijwilliger is zij nauw
betrokken bij het Central Hospital en het Yendi Hospital in Ghana. Hier is zij dan ook
regelmatig voor langere periode te vinden.
‘Naast mijn werk als verloskundige in mijn geboortedorp, werk ik ook graag in Ghana. De
afwisseling tussen een goed georganiseerde geboortezorg en een geboortezorg waar
alle structuur ontbreekt is erg leuk en leerzaam. Daar in Nederland zorg wordt afgestemd
op de zorgvrager, is dit in Ghana door het grote aantal zorgvragers onmogelijk. Het
ontbreekt aan aandacht waar elke zwangere vrouw recht op zou moeten hebben,
iemand die in hen gelooft, hen helpt of aanmoedigt.
Daarnaast is er weinig apparatuur en zijn de middelen niet aanwezig, die nodig zijn voor
een goede en veilige begeleiding van het geboorteproces. De staat kan hierin niet
voorzien. Een eerste container is uitgepakt en met veel blijheid ontvangen, op dit
moment is een tweede container onderweg met veel spullen die de zorg in de
ziekenhuizen beter en comfortabeler zal maken.’
Oranjeschool * Secr.Varkevisserstraat 178 * 2225 LJ Katwijk aan Zee * tel: 071-4016921
@: info.oranjeschool@prohles.nl * www.oranjeschoolkatwijk.nl

Na de Kerstvakantie tot aan de Zomervakantie 2019 besteden we het geld aan een nader
te bepalen doel. Hierover wordt u t.z.t. geïnformeerd.

Sinterklaas aandachtspunten:
Onlangs bereikten ons vanuit de MR berichten m.b.t. de viering van Sinterklaas. Dit had
te maken met de onrust die kan ontstaan vanwege de vele activiteiten in de
decembermaand in het algemeen. Op basis van deze berichten hebben we het volgende
besloten.
1. Iedere klas heeft maximaal 2 keer “Pietengym”
2. Alleen verkleden bij Pietengym en op 5 december.
3. Max. één keer Sint-filmpje (Sinterklaasjournaal o.i.d.) per dag.
Met elkaar zorgen we voor een gezellige decembermaand in de school.

Reminder Ouderbijdrage:
Deze oproep is niet bestemd voor degenen die de ouderbijdrage al hebben overgemaakt.
Enkele weken geleden ontving u de brief met betrekking tot de ouderbijdrage. Met de
ontvangen ouderbijdragen bekostigt de school extra activiteiten. Om een paar
voorbeelden te noemen: excursies, Sinterklaascadeautjes, afscheid van groep 8,
vieringen, enz.
De subsidie van het ministerie die wij ontvangen, voorziet niet in deze uitgaven. Toch
willen we bepaalde uitgaven graag kunnen blijven doen. Juist omdat het om de “extra’s”
in de school gaat!
Daarom wederom de vraag deze vrijwillige bijdrage over te maken op de schoolrekening.
De hoogte van uw bijdrage wordt bepaald door het aantal schoolgaande kinderen uit uw
gezin. Hieronder wordt dit weergegeven.


Bij één kind is de ouderbijdrage € 25,-



Bij twee kinderen is de ouderbijdrage € 35,-



Bij drie of meer kinderen is de ouderbijdrage € 45,-

Wilt u het voor uw gezin bestemde bedrag overmaken op NL24RABO03318.70.088 van
de Oranjeschool onder vermelding van: ouderbijdrage, naam en groep van uw kind(eren).
De naam en de groep van uw kind graag vermelden. Verschillende achternamen komen
vaak voor. Wanneer u deze gegevens vermeldt, voorkomen we verwarring en
verwisseling.

Oranjeschool * Secr.Varkevisserstraat 178 * 2225 LJ Katwijk aan Zee * tel: 071-4016921
@: info.oranjeschool@prohles.nl * www.oranjeschoolkatwijk.nl

Personeel:
Meester van Duijn ondergaat op dit moment chemokuren. De eerdere behandeling d.m.v.
bestraling heeft onvoldoende resultaat gehad. De behandeling met chemokuren is vorige
week gestart. Deze heeft behoorlijk impact op zijn algehele gezondheidstoestand. We
hopen en bidden om moed en kracht voor hem. De re-integratie van juf Boerman
verloopt volgens plan. De juf is steeds meer in de klas met de kinderen aan het werk.

Ouderbetrokkenheid:
Goed contact tussen school en ouders is belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind.
Tijdens een schooljaar heeft u waarschijnlijk vaak contact met school. U krijgt over allerlei
zaken informatie. Misschien bent u ook op andere manieren actief betrokken bij de
school, bij uitjes of projecten. Verder helpt u misschien uw kind bij huiswerk of ander
schoolwerk.
Op 4 december van 8.30 tot 10.00 uur komt CPS op de Oranjeschool en willen we graag
met u praten over het contact tussen u als ouder en de school. U bent welkom voor een
kop koffie of thee en ondertussen kunt u uw ervaringen met de school met ons delen.
We praten dan over wat al heel goed gaat en wat nog beter kan.
Met de informatie die we via u en de school krijgen gaan we aan het werk om te komen
tot een optimale samenwerking tussen de ouders en het team van de Oranjeschool. Deze
samenwerking is belangrijk voor de ontwikkeling en de onderwijsprestaties van uw zoon
of dochter.
Wij hopen dan ook een grote groep ouders op 4 december te kunnen verwelkomen. Wij
zorgen voor koffie met wat lekkers. U komt toch ook? Opgeven kan via:
info.oranjeschool@prohles.nl
Op donderdag 17 januari 2019 organiseren we een speciale studiebijeenkomst voor alle
ouders en het hele team. Het is een actieve bijeenkomst waarbij we met elkaar werken
aan nieuwe inzichten voor de school.
We bespreken dan wat er goed gaat op school in het contact en wat we met elkaar beter
kunnen doen, zodat alle kinderen met nog meer plezier naar school gaan.
Ook voor deze bijeenkomst wordt u uitgenodigd. Deze dag zal plaatsvinden van 9:0016:00 uur.
Wij weten dat we een beroep doen op uw kostbare tijd. Uw informatie is echter voor de
samenwerking met school, de ontwikkeling van uw kind en voor ons van grote waarde
Opgeven kan via: info.oranjeschool@prohles.nl
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Uit de groepen:
Groep 3 krijgt al een paar weken muziekles van een juf van de muziekschool. We leren
ritmes klappen en leuke liedjes over dieren in het bos met bewegingen. Soms moeten we
dan ineens stilstaan, “bevriezen”. Dat was in het begin erg moeilijk, maar nu gaat het
steeds beter. Ook bekijken we instrumenten zoals een accordeon en een gitaar. Daar
mogen we ook voorzichtig op spelen. Het is allemaal erg gezellig en we leren veel over
muziek.

Groepen 1/2
Ook dit jaar waren de ouders van onze kleuters welkom in de klassen. Op 8 en 11 oktober
stonden de deuren van de school open. Het is fijn om zoveel ouders te mogen ontvangen
en vooral de kinderen hebben deze ochtend veel plezier als ze samen met papa of mama
iets moois mogen maken. Samen zingen, luisteren, spelen en een paddenstoel of
eekhoorn plakken van 16 vierkantjes. Om 10.30 was het programma in de groep
afgelopen en was er nog even tijd voor koffie of thee. Op de foto’s is wel te zien dat er
hard gewerkt werd door jong en oud …!
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Groep 1c
Onze kring is weer een klein stukje groter geworden. Leonor van Rijn is bij ons in de klas
gekomen.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Oegstgeest organiseert op 12 november 2018
een interactieve lezing over het opvoeden van hoogbegaafde kinderen.
Veel mensen weten niet dat het opvoeden van een hoogbegaafd kind vaak een net iets
andere aanpak vergt dan we misschien gewend zijn. Ouders van hoogbegaafde kinderen
zoeken daarom vaak naar effectieve manieren om met hun kind om te gaan.
Heeft u (vermoedelijk) een hoogbegaafd kind, dan heeft u zeker wat aan deze
interactieve lezing!
De lezing wordt gegeven door Marieke van der Zee, trainer en coach bij Buro Mare en
schrijfster van ‘Help! Mijn kind is hoogbegaafd’. Zij geeft op een verfrissende manier
inzicht in de denkwijze van een hoogbegaafd kind en de uitdagingen die zowel ouders (of
professionals) als de hoogbegaafde kinderen in de praktijk tegenkomen.
Datum: maandag 12 november 2018 Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: Teylingen College Oegstgeest
Kosten: € 5,- p.p.
Geïnteresseerd? Aanmelden kan via www.cjgoegstgeest.nl

Welkom op school!
Onze kring is weer een klein stukje groter geworden. Leonor van Rijn is bij ons in de klas
gekomen.
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Verjaardagen:

Allemaal een fijne verjaardag
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Voor alle data geldt D.V.
Hartelijke groet,
mede namens de collega’s,
W.H. (Henri) Verheij
directeur a.i. Oranjeschool
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