
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

Godsdienst 
Advent is de tijd om te verwachten, 

Om verzonken te zijn in gedachten. 

Advent is de tijd om stil te staan, 

Bij wat God voor ons heeft gedaan. 

Advent is de tijd om ons voor te bereiden op Zijn komst naar deze aarde, 

Schatten wij die komst wel in op de juiste waarde? 

Advent is de tijd om te gedenken, 

Dat Hij ons Zijn Zoon zou schenken. 

Advent is de tijd om te denken aan het Licht, 

Dat zich op ons zoekende mensen richt. 

Advent is de tijd om te ontdekken wat Gods boodschap met jou doet, 

Hopelijk geeft het je hoop en moed. 

Advent is de tijd om te danken voor dat Kind, 

Waarin onze mensheid verlossing vindt. 

 
 

Personele zaken 
Vorige week kregen we het vreselijke nieuws dat Ine Pleiter plotseling is overleden. 

Ine heeft twee jaar geleden bij ons aangegeven dat ze best wilde invallen na haar 

pensionering. Dat heeft ze dan ook regelmatig bij ons gedaan.  

Dit schooljaar had ze een eigen groep op de Prins Willem Alexanderschool. Ine is de 

oma van Liz uit groep 3. Ze staat op de foto van onze kalender in oktober. Nogmaals 

condoleren we de familie met dit grote verlies. 

 
 

Aankomst van Sinterklaas 
Sinterklaas is weer in het land en vol verwachting klopt ons hart… 

De onderbouwgroepen hebben morgen pietencircuits.  

Op woensdag 5 december a.s. verwachten wij Sinterklaas en zijn Pieten bij ons op 

school. Zij zullen rond 8:35 uur arriveren. Graag zien wij alle kinderen van groep 1 tot 



 
 
 

 

Uw kind, ons kind! 

en met 5 om 8:30 uur in de klas. Ouder(s)/verzorger(s) zijn natuurlijk ook van harte 

welkom om te kijken hoe de Sint en zijn Pieten aankomen. Voor de school, bij het 

park, is er plek voor ouders, broertjes en zusjes. Let op: er is een gedeelte van de 

straat/stoep afgezet en daar kunt u dus niet staan! 

Er kan deze ochtend ook niet voor de school geparkeerd worden!  

Helaas kan Sinterklaas niet op twee plekken tegelijkertijd zijn, hij kan dus niet naar 

de Bizetlaan komen, omdat hij dan in tijdnood komt i.v.m. de kortere schooltijden op 

woensdag. 

De groepen 6 tot en met 8 hebben een eigen Sinterklaasfeest op de Bizetlaan. 

 
Renovatienieuws en terug verhuizingen 
In de nieuwsbrieven proberen we u op de hoogte te houden van de vorderingen van 

de renovatie. Uit de hal is de steiger weg en wat een ander gezicht is dit al!  

De zolder, zie foto, waar het 

techniek/handvaardigheidslokaal komt, wordt ook al 

heel mooi. Momenteel zijn de schilders aan het 

schilderen en het systeemplafond kan er bijna in. Ook 

worden de vloeren binnenkort gelegd. Al met al gaat 

het goed.  

Dat betekent dat we ook aan de slag kunnen met de 

planning voor de verhuizing.  

Belangrijke data voor u: 

Op woensdag 16 januari hebben de groepen 2 vrij, 

want dan worden de groepen 1 en 2 verhuisd. 

Op woensdag 23 januari hebben de groepen 5 vrij en kunnen zij verhuizen naar de 

lokalen waar nu de kleuters zitten. 

Op donderdag 24 januari hebben alle leerlingen vrij en gaan we de 

bovenbouwgroepen weer verhuizen naar het Eijkmanplantsoen. 

Een fijn vooruitzicht dat we eind januari weer alle groepen op één locatie hebben. 

 

 

Nieuws uit de peuteropvang 
De afgelopen weken hebben we gewerkt over het thema “de herfst”. Een goed 

thema want het weer sloeg om, het werd koud en alle blaadjes vielen van de bomen. 

Lekker dik aangekleed, sjaal, muts en handschoenen aan, hebben we toch heerlijk 

buiten kunnen spelen. Dit deden we de afgelopen weken samen met de kleuters. 

Broers en zussen speelden gezellig samen en de oudere kinderen namen de 

kleinere mee om samen van de glijbaan af te gaan of een potje te voetballen.  

Ook op de peuteropvang is de gezellige tijd van Sinterklaas aangebroken. Waar 

natuurlijk het pepernoten bakken niet zal ontbreken. Ook vieren wij vrijdag 30 

november de Pietenochtend mee met de kleuters. Wij kijken er naar uit!  
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Erasmus + project Bridging Friendschips 
De komende 2 jaar doet de bovenbouw van Kindcentrum Oranje 

Nassau mee met het internationale uitwisselingsprogramma  

‘Bridging Friendships’. Om dit project voor te bereiden zijn Robert van de Ven, Peter 

Mulderij en Marianne van Leeuwen (oud-collega) van 12-15 november naar Ketzin, 

Duitsland, geweest. In de loop van de komende 2 jaar zal er regelmatig een 

uitwisseling plaats vinden tussen onze partnerscholen in Duitsland en Hongarije. 

Hierbij zal het thema ‘bridging friendships/ vriendschap overbruggen’  handen en 

voeten krijgen, waarbij er mentaal bruggen worden geslagen, maar ook fysiek naar 

bruggen zal worden gekeken.  

Als leerkrachten hebben we ervaren hoe mooi het is dat je in relatief korte tijd 

‘bridging friendships’ daadwerkelijk ziet ontstaan. We gaan ervoor om onze 

leerlingen dit ook te laten ervaren! 

Op 7 december zal het project starten met een Projectdag voor groep 6 t/m 8, 

waarbij de leerlingen o.a. een logo voor het project gaan ontwerpen.  

 

 

Welkom nieuwe leerlingen 
In groep 1b is Vlinder Zwaan gestart. We heten haar van harte welkom en hopen dat 

zij een fijne tijd bij ONS mag hebben! 

 
 

Korte mededelingen 
 Op vrijdag 21 december zijn de leerlingen van groepen 1 t/m 5 om 11.45 uur 

vrij en de groepen 6 t/m 8 (Bizetlaan) om 12:00 uur.  

 Afgelopen vrijdag zijn de schoenendozen van actie Schoenmaatjes ingeleverd. 

We hopen dat we dit jaar 109 kinderen heel erg blij kunnen maken met de 

gevulde schoenendozen. Hartelijk dank voor uw bijdrage aan deze actie! 

 
 

 
Agenda 
Vrijdag 30 november: ’s Ochtends Pietercircuit groepen 1 t/m 3 

 ’s Middags Pietencircuit groep 4 

Woensdag 5 december: Sinterklaas met Pieten komen op bezoek 

Vrijdag 7 december: Vrije Vrijdag groepen 1 t/m 3 

 8:30 uur: Koffie inloop op de locatie Bizetlaan 

Woensdag 12 december: 8:30 uur: Inloopspreekuur Gebiedsteam in de 

keuken beneden 

Vrijdag 21 december: Groepen 1 t/ 5 om 11:45 uur vrij 

Groepen 6 t/m 8 om 12:00 uur vrij 
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