
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Advent 
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 jezelf te rade gaan, 

wat moet ik met de kerstboodschap aan? 

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 het Kind, 

waarin onze mensheid verlossing vindt!  

 

Personele zaken 

Dit is de laatste week van Peddy Groenewoudt op de ONS. Volgende week start zij 

op de Gooilandschool te Bussum. We willen haar bedanken voor de 5 jaar bij ONS 

op school en wensen haar veel succes op haar nieuwe school. 

Deze week is Tjitske Kedde begonnen en zij is intern begeleider voor de onderbouw. 

We willen Linda Geurts ook vanaf deze plaats hartelijk danken en wensen haar veel 

succes in groep 7. 

In groep 8b verwelkomen we Annebeth de Rochemont en  Linda Meeuwissen. Zij 

werken in het zwangerschapsverlof van Marion Kruitbosch. 

 

  



 
 
 

 

Uw kind, ons kind! 

Nieuws uit de groepen 
Wat gebeurt er toch veel in de verschillende groepen. Een paar zaken waarover de 

leerkrachten in hun Social School bericht hun ouders informeren: 

- De rommelpiet was op school geweest nadat de kinderen hun schoen 

hadden gezet. 

- Groep 8 heeft een zgn. KEK dag gehad over 

scheikunde. 

- Vreedzame school activiteiten in de groepen. 

- Knutselen met de maatjesgroepen.  

- Een bezoek aan de Mariahoeve in Putten. 

- Samen naar de bieb met de maatjesgroep. 

- Met de microscoop op zoek naar pantoffeldiertjes 

- Tech event voor groepen 7 op het Corlaer College. 

- ONS got Talent. 

- Rosalie Jurling werd voorleeskampioen van de 

ONS. 
- Diploma uitreiking speelpleincoach. 

Hoi, wij zijn Vlinder en Deacon (groep 8) en wij zijn speelpleincoach samen met nog 14 

kinderen uit groep 8. Wij hebben het nu al 4 weken gedaan. De eerste week begonnen we 

natuurlijk met kennismaken. En toen gingen we ook meteen beginnen. Ze legden uit wat 

we de komende weken gingen doen. De eerste keer gingen we met zijn allen naar de 

gymzaal om de spullen te pakken die we nodig hadden voor het spel. Daarna legden we 

de spellen neer en gingen we langs de groepen die ook een spel neer hadden gelegd. Daar 

gaven we tips en tops aan en gingen we zo weer door naar de volgende groepjes, totdat 

iedereen was geweest en toen kwamen de kinderen van de onderbouw. De meesten 

hadden geen zin om mee te doen maar al snel, omdat andere kinderen ook gingen mee 

doen dachten ze laat ik ook mee doen. En zo deden we het de andere dagen ook. We 

hebben na 4 weken een diploma gekregen, met een hesje en fluitje om goed zichtbaar te 

zijn en een mooie map met spellen. Nu mogen we zonder begeleiders verder gaan om de 

kinderen te helpen met leuke spellen. 

 

Aankomst Sinterklaas 
Sinterklaas is weer in het land en vol verwachting klopt ons hart. De 

onderbouwgroepen hebben morgen een pietencircuit.  
Op donderdag 5 december a.s. verwachten wij Sinterklaas en de Pieten bij ons op 

school. Zij arriveren rond 8:30 uur. Wij vragen de ouders er voor te zorgen dat alle 

kinderen om 8:25 uur in de klas zijn. Als ouder mag u vanzelfsprekend bij de 

aankomst blijven kijken. Wij verzoeken u  zich voor de school op te stellen aan de 

kant van het park. We hopen op een gezellige dag met Sinterklaas en zijn Pieten! 

Let op: Er kan deze ochtend niet voor de school worden geparkeerd. 

 
 



 
 
 

 

Uw kind, ons kind! 

Welkom nieuwe leerlingen 
In groep 1 verwelkomen we deze maand Anne van Driel en Jackie van der Veer. We 

hopen dat zij het goed naar hun zin gaan krijgen bij ONS op school. 

 

Korte mededelingen 
 Begin deze maand heeft Jayla Kroon (groep 1/2a) een broertje gekregen: 

Riley. Van harte gefeliciteerd!  

 Na lang aandringen bij de gemeente hebben nu ook scholen de mogelijkheid 

om afval gescheiden in te zamelen. Dat betekent dat we nu ook plastic en 

drinkkartons apart in de groepen verzamelen. 

 Op de papieren kalender staat dat in februari 2020 er een project op school 

zal zijn. Deze wordt i.v.m. het Erasmusbezoek uit Duitsland verplaatst naar  
23 maart t/m 3 april. Het thema is ‘Vriendschap’. Op 2 april is er aan het eind 

van de middag een inloop voor ouders. 

 Jaarlijks worden de kleine financiële kassen van de school gecontroleerd door 

twee kascontroleurs. We zijn nog op zoek naar een kascontroleur die deze 

taak in januari op zich zou willen nemen. 

 De activiteitencommissie stelt weer geld beschikbaar zodat alle leerlingen een 

keer naar Nijkerk on Ice kunnen gaan voor de kerstvakantie. 

 
 

Agenda 
Donderdag 28 november: Spreekavond  

Vrijdag 29 november: Groep 1 t/m 3 Pietenochtend 

    Groep 4 Pietenmiddag 

Maandag 2 december: Spreekavond 

Donderdag 5 december: Sinterklaasfeest  

Vrijdag 6 december:  8:30 uur Koffie-inloop beneden in de keuken 

    Crea-circuit bovenbouw 

 

 


