
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Personele zaken 
Vorige week en ook deze week waren een aantal collega’s door ziekte niet in staat 

om te werken. Zoals u weet zijn er weinig/geen invallers beschikbaar. Gelukkig 

waren collega’s bereid om extra te werken of extra kinderen in de klas te 

verwelkomen, zodat wij geen groepen naar huis hoefden te sturen.  

We kunnen u niet beloven dat we in de toekomst geen groepen naar huis hoeven te 

sturen. Een ieder die hierin mee wil denken, is van harte welkom om het idee te 

delen met Ben Hiemstra. 
 

“ Hallo, ik ben Wilco Demmer. 

Ik werk bij Prins Heerlijk (restaurant waar mensen met een 

beperking werken). 

Ik ben daar gastheer en werk in de bediening, wat ik erg leuk vind. 

 

Op de donderdagmiddag loop ik ‘stage’ bij de Oranje Nassau 

School. 

Met Klaas doe ik allemaal klusjes zoals prullenbakken legen, 

schoolplein vegen en oud papier wegbrengen.  

Ook mag ik mee doen met de gymnastiek, dan doen we tikkertje, in 

hoepels staan en bal overgooien. 

Dit vind ik ook erg leuk om te doen. 

Ik zie jullie donderdag weer, Doeiiiiii”.  

Wilco 

 

 

Nieuws uit de groepen 

Guus Wentzel uit groep 3 heeft een broertje gekregen, zijn naam is Moos.  Van harte 

gefeliciteerd!  

 

 
 



 
 
 

 

Uw kind, ons kind! 

Project Erasmus 
In de week van maandag 18 t/m vrijdag 22 februari a.s. vindt bij 

ons op school een uitwisseling plaats in het kader van het 

Erasmusproject “Bridging Friendships” met leerlingen en 

leerkrachten uit Duitsland en Hongarije.  

De groep bestaat in totaal uit 13 personen: 4 leerlingen en 3 leerkrachten uit 

Hongarije en 4 leerlingen en 2 leerkrachten uit Duitsland.  

In die week willen we met onze buitenlandse gasten samenwerken aan het project 

en hen kennis laten maken met de Nederlandse cultuur. Zo zullen de leerlingen o.a. 

lessen bijwonen, sportieve activiteiten met onze leerlingen ondernemen en een 

dagje naar Amsterdam gaan. Ook willen we hen kennis laten maken met de 

Nederlandse gewoontes.  

We hopen hiermee een goed en leerzaam vervolg te geven aan het overbruggen van 

vriendschappen. 

 
 

Welkom nieuwe leerlingen 
In groep 1b zijn Ayman Ahmed en Tessa Waldhober gestart. We heten hen van harte 

welkom en wensen hen een fijne tijd bij ONS. 
 
 

Korte mededelingen 
 Naar aanleiding van de ouderavond van vanavond over 

andere schooltijden zal volgende week een peiling 

onder ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten volgen. Bij 

deze peiling krijgt u nog genoeg informatie over de 

verschillende modellen. Op basis van deze peiling zal de 

MR een beslissing nemen met welke schooltijden we vanaf volgend 

schooljaar gaan draaien. Dat hoort u voor 1 april a.s. 

 Zoals eerder vermeld vindt de officiële opening van de school plaats op 5 

maart om 16.00 uur. Het openingsfeest voor alle leerlingen staat op vrijdag 

12 april gepland. 

 Binnenkort zal een facebook pagina van onze school verschijnen. De reden 

waarom we dit nu niet hebben, heeft te maken met de wetgeving rondom 

privacy. Op deze pagina willen we alleen verslag doen van ‘groter’ nieuws van 

ons Kindcentrum. 

 Wij bedanken graag Miranda Hagoort en Miranda Leloux voor het maken van 

de rapportfoto’s en Robert Koelewijn voor het sponseren van de 

rapportfoto’s. 

 Bertil van de Ridder willen wij bedanken voor het sponsoren van de 

uitnodiging voor de opening. (zie ook bijlage bij dit ONS - Nieuws 

 Een dringend verzoek van ons om geen fietsen te plaatsen op de oprit van 

onze buren aan de prof. Eijkmanstraat. 



 
 
 

 

Uw kind, ons kind! 

En ook het verzoek om geen auto’s te parkeren voor uitritten van de 

bewoners aan de prof. Eijkmanstraat. 

 De kas waaronder die van de activiteitencommissie is afgelopen 

maandagavond gecontroleerd en goed bevonden. 

  

 

Agenda 
Donderdag 7 februari: Ouderavond andere schooltijden  

11 en 14 februari: ’s Middags circuit bovenbouw 

18 en 21 februari: ’s Middags circuit onderbouw 

18 t/m 22 februari: Bezoek uit Hongarije en Duitsland Erasmusproject 

Woensdag 20 februari: Alle leerlingen hebben vrij i.v.m. studiedag  

 

23 februari t/m 3 maart: Voorjaarsvakantie 

Dinsdag 5 maart: 16.00 uur officiële opening van de school en  

open huis tot 18.00 uur 

 

 


