
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Godsdienst 
De komende weken staat Trefwoord in het teken van geheimhouden. 

Er zijn soms goede redenen om een geheim geheim te houden maar er kunnen ook 

goede redenen zijn om een geheim te onthullen. Deze weken ontdekken de 

kinderen enkele van die redenen en zien ze hoe je kunt omgaan met het al dan niet 

geheimhouden van geheimen. 

De Bijbelverhalen vertellen over Jozef in de gevangenis en over de schenker en de 

bakker die geheimzinnige dromen hebben. Als later ook de farao droomt, herinnert 

de schenker zich dat Jozef kan helpen de geheimen uit de droom te onthullen. 

 

Personele zaken 
Op 1 november jl. heeft Nanda van Zoeren in kleine kring afscheid van genomen van 

ons Kindcentrum. 

 

Zoals in het vorige ONS-nieuws vermeld start Tjitske Kedde bij ONS. Zij stelt zich 

hierbij aan u voor: 

Mijn naam is Tjitske Kedde en woon in Nijkerk. Vanaf 1 december 2019 ga ik werken als 

Intern Begeleider voor de onderbouw van Kindcentrum Oranje Nassau. Een mooie taak in 

een prachtig schoolgebouw. Het schoolgebouw, maar dan nog in zijn oude jasje, is een 

bekende plek voor mij. Niet alleen doordat mijn eigen kinderen hun basisschooltijd daar 

hebben doorlopen, maar ook door mijn onderwijs-verleden. Als invalleerkracht heb ik 

daar gewerkt en als speelzaalleidster van de toenmalige peuterspeelzaal, “De Woelige 

Hoek”, die gevestigd was in de school. 

De laatste jaren ben ik werkzaam geweest in het speciaal onderwijs als leerkracht, 

zorgcoördinator en als Intern Begeleider. Daar heb ik met veel plezier en passie ervaring 

opgedaan in het begeleiden van leerkrachten en leerlingen, zowel op 

didactisch als pedagogisch terrein. Nu maak ik de stap naar het reguliere 

basisonderwijs als IB-er en heb daar veel zin in.  

In mijn vrije tijd ben ik graag buiten in beweging. zeilen, wandelen, fietsen 

en roeien zijn mijn hobby’s.  

Ik zie er naar uit jullie de komende tijd te ontmoeten.  
Hartelijke groet, 

Tjitske Kedde 

 



 
 
 

 

Uw kind, ons kind! 

 
 
 

Fit-test Nijkerk Sportief en Gezond 
Vanuit de gemeente Nijkerk is het de wens dat wij als buurtsportteam Nijkerk 

Sportief en Gezond bij alle basisscholen in de gemeente de fittesten afnemen. Deze 

fittesten zijn anoniem en het gaat er hierbij niet om dat wij individuele resultaten 

van de kinderen krijgen, maar juist het complete plaatje van bijvoorbeeld de school 

in verhouding tot andere scholen. Op die manier weten wij als Nijkerk Sportief en 

Gezond op welke scholen wij in de toekomst met onze projecten meer en minder 

aandacht moeten schenken. Ook kunnen deze fittesten een beeld geven van welke 

groepen binnen een school zelf meer aandacht nodig hebben. Op basis van de 

resultaten zullen wij met ons buurtsportteam de projecten voor het volgende 

schooljaar meer op maat kunnen brengen.  

Daarnaast zijn de fittesten volledig geanonimiseerd, vanwege de privacywet werken 

we niet met namen. Aan het begin van de les krijgen alle leerlingen een nummer 

toegewezen en met dat nummer zullen zij gedurende de les wat resultaten 

verzamelen. Tijdens die les verzamelen de leerlingen gegevens op drie verschillende 

gebieden: Antropometrie (lengte, gewicht, BMI - dit wordt één voor één gemeten en 

leerlingen krijgen de gegevens van elkaar niet te zien), Shuttle Run Test (dit meet het 

uithoudingsvermogen, beter bekend als 'piepjestest') en de Sportparticipatie (het 

invullen van een vragenlijst m.b.t. het uitoefenen van sport).   

De gegevens die voortkomen uit de testen worden bij ons (Nijkerk Sportief en 

Gezond) veilig bewaard op een server totdat we de resultaten van alle scholen 

binnen de gemeente compleet hebben. Vervolgens worden de resultaten door de 

JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) regisseur binnen ons team onderzocht en komt 

daar per school en per groep een helder beeld uit van hoe het gesteld is op de 

school m.b.t. de drie factoren die meegenomen zijn in de fittest.  

Mochten er naar aanleiding van deze informatie over de fittesten nog vragen 

ontstaan, dan mag er altijd contact opgenomen worden met Nijkerk Sportief en 

Gezond.  

 
Kinderboekenweek 

In de periode van de Kinderboekenweek konden de kassabonnen van Bruna en 

Roodbeen worden ingeleverd. Bij beide winkels mochten we voor 20% van het 

totaalbedrag aan kassabonnen boeken uitzoeken voor onze schoolbibliotheek. 

Hartelijk dank voor het inleveren van de kassabonnen. Dankzij uw medewerking 

mochten we een aantal boeken uitzoeken in beide winkels en hebben deze kunnen 

toevoegen aan onze schoolbibliotheek. 

 
 

 
 



 
 
 

 

Uw kind, ons kind! 

 

 
 
 

Groeten uit Kecskemét 
In het kader van het 

uitwisselingsprogramma Erasmus+ zijn 

Sam, Rik, Thijs en Anouk afgelopen zondag 

samen met Robert van de Ven en Marianne 

van Leeuwen vertrokken naar Kecskemét in 

Hongarije. Daar treffen zij ook de leerlingen 

en leerkrachten van de Duitse school 

waarmee we samenwerken.  

Alle kinderen volgen lessen met de 

Hongaarse kinderen, zoals Engels, gym en zelfs zwemles in het zwembad van de 

school. Ze hebben een workshop gehad in een muziekmuseum en een rondleiding 

door het stadje. Op woensdag hebben ouders met de kinderen van de school een 

complete middag verzorgd met een avondmaaltijd.  

En vandaag gingen de kinderen al om 06.30 uur in de bus op weg naar Boedapest, 

waarna de dag wordt afgesloten met een maaltijd en een afscheidsfeestje op school.  

Vrijdag reizen de kinderen en begeleiding weer terug naar huis. 

De kinderen genieten van de reis en leren er veel van. Er wordt geprobeerd in het 

Engels te communiceren met de andere kinderen, ze spelen samen en werken met 

elkaar aan het project "Bridging Friendships". 

 

Ouderbijdrage 
In de vorige nieuwsbrief werd een oproep gedaan aan de ouders die geen 

toestemming voor de incasso van de ouderbijdrage hebben gegeven deze zelf over te 

maken. Mocht u dit nog niet hebben gedaan dan verzoeken wij u het bedrag à € 25,- 

per kind over te maken op NL18 RABO 0377 8362 65 ten name van de penningmeester 

van de activiteitencommissie en o.v.v. naam en de groep van uw kind(eren).  

Hiervan worden verschillende zaken bekostigd die uw kind direct ten goede komen, 

zoals het sinterklaasfeest, de Kerstviering, sportactiviteiten en excursies. 

 

Korte mededelingen 
 

• Om 8.25 uur gaat de eerste bel. Leerlingen die dan op het schoolplein zijn 

moeten dan naar binnen gaan. Om half 9 gaat de tweede bel en we 

verwachten dat de leerlingen dan op hun stoel in het lokaal zitten 

• Het groene schoolplein brengt veel moois met zich mee, maar met 

regentijden ook veel modder. Daar zijn wij ook niet zo blij mee. We gaan 

contact opnemen met Bouw om te overleggen hoe we de overlast kunnen 

beperken.  



 
 
 

 

Uw kind, ons kind! 

• We hebben weer een uitnodiging gehad voor het schoolschaatsen in de 

periode van 6 t/m 20 december a.s. Nadere informatie volgt via de 

leerkracht(en). Het schoolschaatsen wordt betaald door de 

activiteitencommissie. 

 
 

 
Agenda 
Vrijdag 15 november: ONS got Talent 

Maandag 18 november: Studiedag personeel, alle leerlingen zijn deze dag VRIJ! 

Dinsdag 19 november: Groep 5 t/m 8 gaan lootjes trekken 

Maandag 25 november: Groep 1 t/m 4 mogen hun schoen zetten 

Woensdag 27 november: Inloopspreekuur gebiedsteam 

Donderdag 28 november: 1e Spreekavond  

Vrijdag 29 november: Groep 1 t/m 3 Pietenochtend 

    Groep 4 Pietenmiddag 

Maandag 2 december: 2e Spreekavond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


