Nieuwsbrief 9, 14 maart 2019
Agenda:
Maart
woensdag

13-319 Biddag voor gewas en arbeid

April
dinsdag
vrijdag
donderdag

2-4-19 Envelopjes ‘Woord en Daad’ mee naar huis
5-4-19 Envelopjes ‘Woord en Daad’ mee naar school
11-4-19 Schoolfotograaf

vrijdag
dinsdag t/m
donderdag
woensdag
vrijdag
Zondag maandag

12-4-19
16 t/m
18-4-19
17-4-19
19-4-19
22+234-19
23
april
t/m
3 mei

dinsdag 23 april t/m
vrijdag 3 mei

Koningsspelen (landelijk)
Cito Eindtoets groep 8
Nieuwsbrief 10
Huwelijk juf van der Meij (invaljuf groep 4)
Goede Vrijdag
Pasen

Meivakantie

Schoolreis groep 1 en 2 donderdag 13 juni naar Lineaushof
Schoolreis groep 3-4 donderdag 20 juni naar Avifauna
Schoolreis groep 5-8 donderdag 20 juni naar Archeon
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Vakantierooster 2019-2020:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie

21/10/2019
23/12/2019
24/2/2020
10/4/2020
27/4/2020
21/5/2020
1/6/2020
20/7/2020

25/10/2019
3/1/2020
28/2/2020
13/4/2020
5/5/2020
22/5/2020
3/6/2020
28/8/2020

Vanuit de directie:
Graag uw aandacht voor de berichtgeving m.b.t. directievoering Oranjeschool.
Zie de extra bijlage*
Het was gisteren biddag voor gewas en arbeid, een typisch Nederlands verschijnsel dat
voornamelijk in orthodox-protestantse kerken in ere wordt gehouden. Toch kennen ook
andere Europese landen van oudsher gebedsdagen. Maar je moet ze niet belangrijker
maken dan ze zijn. ‘Het cruciale punt is dat een christen élke dag voor God leeft’, zegt een
Engelse predikant.
De Nederlandse gewoonte om op biddag te vragen om een zegen voor het nieuwe
seizoen, vindt hij persoonlijk alleen een voorbeeld om na te volgen ‘als het aanmoedigt
om meer te bidden’. ‘Ik geloof dat schuldbelijdenis, bekering (reformatie) en herstel
centrale thema’s in onze gebeden moeten zijn. Meer bidden geldt ook voor de Britse
traditie: we zouden eenvoudig vaker onze handen en ogen moeten sluiten, zonder
discussie, om Gods genade over ons af te smeken.’ ‘Het cruciale punt is dat een christen
élke dag voor God leeft, in plaats van een keer per week of op een speciale dag.’ (Bron: ND)
Woord en Daad:
Stralende kinderogen, vrolijke families, feestelijk versierde scholen, tafels met cadeautjes
en een lekkere maaltijd. Dat tekent de sfeer tijdens de uitreiking van de Gift of Love. De
Gift of Love is een geschenk dat alle kinderen in het sponsorprogramma krijgen. Het
bestaat uit zowel een praktisch als lekker cadeau.
De uitreiking van de Gift of Love is een feestelijke gebeurtenis die voor de kerstvakantie
plaatsvindt. Tijdens deze gebeurtenis staat het kerstevangelie centraal en worden er
kerstliederen gezongen. Alle kinderen komen met hun familie naar school en er zijn
activiteiten waarin de kinderen laten zien wat ze het afgelopen jaar op school hebben
geleerd. De gebeurtenis wordt afgesloten met een feestelijke maaltijd.
Ook de Oranjeschool heeft met de opbrengt van de Woord en Daad zakjes een aantal
kinderen voor haar rekening. Graag uw aandacht voor de bijdragen in de bekende bruine
zakjes.
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Zendingsgeld:
We hebben tot aan de kerstvakantie 2018 € 1300,-- zendingsgeld opgehaald. Dit geld gaat
naar de stichting Labourward van Heleen Hoek.
Het doel van Stichting Labourward is het ondersteunen, verbeteren en veiliger maken
van de zorg rondom de zwangerschap en de bevalling in het Central Hospital in Tamale
en het Yendi Hospital in Yendi, in het noorden van Ghana.
Heleen Hoek komt a.s. woensdag 20 maart op school e.e.a. vertellen en laten zien over
dit project. We zullen het bedrag dan symbolisch overhandigen.
Vanaf januari 2019 tot de zomervakantie sparen we verder met het zendingsgeld voor
kinderen in Roemenië. Annelien Haasnoot (oud-leerling) is sinds januari 2018 naar
Roemenië uitgezonden om daar te werken met deze kinderen in Ghimbav.
Een plaats vlakbij de stad Brasov in Roemenië. Dit in samenwerking met Operatie
Mobilisatie. Later meer informatie hierover. Hartelijk aanbevolen!
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Personeel:
Meester van Duijn maakt het naar omstandigheden goed. Hij schijft aan ons het
volgende:
Gelukkig is ook de laatste chemo periode goed verlopen. Geen complicaties.
De zes kuren hebben een grote aanslag gepleegd op mijn conditie en mentale en emotionele
weerbaarheid. Volgens de arts is dat heel gebruikelijk. Het is nu belangrijk om mijn energie
te gebruiken om dit weer op te bouwen. Dat zal de nodige tijd vragen.
Ondertussen moet ik nog steeds plaatsen met veel mensen en met zieken mijden, ik ben nog
steeds heel vatbaar. Verder zijn de komende scans nog behoorlijk spannend. Als ik daarvoor
voldoende aangesterkt ben, begint het traject bij de uroloog.
Over het geheel zijn we dankbaar hoe het tot nu toe verlopen is, maar het blijft spannend
wat de toekomst gaat brengen.
Op woensdag 17 april hoopt (inval)juf van der Meij uit groep 4 in het huwelijk te treden met
Ricardo. Huwelijksvoltrekking 12:00 uur Gemeentehuis Katwijk. Huwelijksdienst 15:00 uur
Triumfatorkerk.

Regiegroep Ouderbetrokkenheid:
Maandag 4 maart hebben we onze 1e bijeenkomst met de Regiegroep
Ouderbetrokkenheid gehad.
De Regiegroep bestaat uit ouders en personeel van onze school. Namens de ouders
nemen Fijke v.d. Oever, Andrea Ouwehand, Fijtje Schaap, Ina v.d. Plas, Margreet v.d. Plas
en Dieuwe Klok deel. Namens het personeel nemen Anja van der Plas, Laura van Rijn en
ondergetekende deel.
De volgende afspraken gemaakt:
We gaan aan de slag met criteria 1 en 3 (van 10) van Ouderbetrokkenheid
1: Ontwikkelen van een heldere visie op Ouderbetrokkenheid/samenwerking tussen
school en ouders. Ook in het gedrag van de medewerkers van de school is deze visie
zichtbaar.
3: Op school is aan alles te merken dat leraren, leerlingen en ouders welkom zijn op
school.
De Regiegroep mag in afstemming met elkaar tussentijds acties ondernemen.
Tijdens bijeenkomst 2, medio mei, informeert iedere subgroep de Regiegroep over de
ondernomen acties en de stand van zaken.
We gaan uit van een goede samenwerking en verbetering van de samenwerking op korte
termijn. Heeft u tips en ideeën dan horen we die graag via de bovengenoemde personen
of via info.oranjeschool@prohles.nl
In de bijlage* de rapportage van CPS over Ouderbetrokkenheid op de Oranjeschool. Deze
is tot stand gekomen op basis van onderzoek onder ouders en team en de
onderzoeksdag op 4 december 2018.
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Vanuit de overblijfcommissie:
Als overblijfmoeders hebben we weer bij elkaar gezeten om het reilen en zeilen te
bespreken. De laatste tijd is de groep kinderen die overblijft sterk gegroeid. Soms is de
groep te groot om bij elkaar te blijven, dan kunnen de overblijfmoeders besluiten om de
groep te splitsen. Hierdoor kan het voorkomen dat broertjes en zusjes niet bij elkaar
zitten; Hopelijk kan dit thuis al aan de kinderen worden uitgelegd dat kinderen weten dat
dit kan gebeuren.
Kinderen kunnen alleen overblijven als hun naam minstens een dag van tevoren in de
map staat. Als dit niet gebeurt, is dit heel onhandig voor de planning van
overblijfmoeders. Het niet opgegeven kind krijgt dan een briefje mee. Gebeurt dit
meerdere keren dan neemt iemand van school persoonlijk contact met u op.
Verder hebben we de vraag gekregen of de lunch niet koel bewaard kan worden. Dat kan
inderdaad. De koelkast in de ‘oude’ keuken naast het lokaal van groep 3a is hiervoor
beschikbaar. Als de deur voor de groepen 1 en 2 om 8.35 uur opengaat kan een ouder
naar de eerste verdieping lopen en de lunch in de koelkast stoppen. De kinderen doen dit
als ze bij de 1e bel 0m 8:40 uur naar binnen gaan. Verder willen de overblijfouders het
graag gezellig houden met de kinderen. De kinderen moeten daarom wel luisteren naar
de overblijfmoeder. Gebeurt dit niet, dan worden ze naar een leerkracht gestuurd.
Verder zijn wij tevreden over de manier waarop e.e.a. verloopt. Als er vragen of
opmerkingen zijn horen we het graag!
Hartelijke groeten van de overblijfcommissie
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Uit de groepen:
Groep 1a/2a.
Wat gebeurde er veel de afgelopen weken bij ons in de groep!
De mama van Neline kwam vertellen en over haar werk en dat paste goed bij ons thema;
“Ik ben ziek …”
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De juf was jarig. Een verjaardagsfeest om nooit te vergeten … … … Wat is ze door de
kleuters verwend met mooie cadeaus!
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Groep 3 en 4 hebben een leuke workshop hoeden maken gehad.
Op dinsdag 5 maart kregen we bezoek van een mevrouw die hoeden meegenomen had
van een echt kunstenaar.
Ze vertelde veel over hoeden, mutsen en petten. Waarvoor ze dienen en wie soms een
hoofddeksel op hebben en waarom.
Daarna mochten we zelf een mooie hoed maken en die ook nog een leuke naam geven.
Ze had heel veel leuke dingen meegenomen om onze hoed mee te versieren. Het
moeilijkste was om alles goed vast te krijgen aan je hoed. Daarvoor had de mevrouw heel
veel nietmachinetjes meegenomen. Maar dat bleek toch wel lastig te zijn om daarmee
iets vast te zetten. Maar na wat oefenen ging het gelukkig heel goed. Er werden hele
mooie hoeden gemaakt.
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Groep 8 heeft de voorstelling “Romeo en Julia-Lajla en Maynun” bijgewoond. In de klas
was al uitgebreid gesproken over deze 2 liefdesverhalen. De kinderen waren enthousiast
en hebben later in de klas een triolet gemaakt.

“Wandelen voor water”
Het was dinsdag te slecht weer voor de jaarlijkse wandelactie 'Wandelen met Water' van
de werkgroep ZOA Katwijk. 'Met windkracht 7 is het onverantwoordelijk om de kinderen
op de fiets naar de Boulevard te laten komen', liet ZOA Katwijk weten.
De sponsorwandelactie, waarbij de schoolkinderen 6 kilometer deels over strand
wandelen met 6 liter water, is verschoven naar woensdag 27 maart.
De wandelactie wordt dit jaar voor de tiende keer gehouden. Er lopen tien scholen mee.
De opbrengst is bestemd voor een waterproject van ZOA in Nigeria.
Groep 8 heeft het mooie bedrag van € 1044,-- opgehaald. Een aantal kinderen heeft de juf
geholpen, samen de enveloppen openmaken en tellen is een gezellige bezigheid.
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Groep 6: (door leerlingen)
De toernooien
We hebben een toernooi gehad van handbal en er waren 2 teams de beestenboel was
tweede geworden en daar zaten in, Kees, Matthijs, Joas , Jerre, Bart, Maartje en Bram de
oranjekanjers waren 4de geworden en daar zaten in Mike, Isabelle, Marilène, Ruben,
Jaco, Rosalie en Ariétte
De boomhut
We gingen groepjes van vier maken en toen gingen we met ijsstokjes en een tak een
boomhut bouwen en dat zag er heel moeilijk uit maar het was ook moeilijk en het komt
er uiteindelijk zo uit te zien.

Spelling
We hebben route woorden geleerd zoals: route, coupe en Douch,
Nieuwsbegrip
Opletten op de strategieën en er zijn er best veel zoals: voorspellen, ophelderen van
onduidelijkheden en vragen stellen over de tekst.
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Bijlagen:
1. Rapportage Ouderbetrokkenheid Oranjeschool
2. Bericht m.b.t. directievoering Oranjeschool
3. Sportkalender C4S de periode Maart t/m Juni 2019

Verjaardagen:
Maart
18 Maria Veerman
20 Jorinde de Jong
21 Bram Harrison
24 Juliët van Duijn
24 Kees Ouwehand
24 Micha van der Plas
25 Rebecca van den Oever
25 Thessa Soekram
26 Eva de Mol (2008)
28 Tim Heemskerk (2012)
28 Mischa Steinhauzer
29 Eva Kuijt
30 Julian van der Plas
31 Lena Kopec

April
1 Julia Harrison
3 Julian Oliemans
4 Jesse Guijt
6 Charlotte Haasnoot
11 Jeftha van Velzen
12 Jesse van Duijn
15 Jette Haasnoot
16 Jaco van Rijn

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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