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Godsdienst 

In de afgelopen weken hebben de kinderen Bijbelverhalen gehoord over dat haat tegen 

Joden al in de tijd van Ester bestond. Zij komt ertegen in opstand en kan voorkomen dat 

haar volk wordt uitgeroeid en zich mag verzetten.  
De komende weken is het thema ‘Redden’. Redden is een vak, bijvoorbeeld voor de 

brandweerman die een mens of dier uit een brandend huis bevrijdt. Of voor de noodarts 

die een ontregeld hart weer snel op gang brengt. Redden is een plicht: je moet volgens 

de wet iemand helpen die dreigt te verdrinken. Mits je je eigen leven niet in gevaar 

brengt. Gered worden is een recht; in onze samenleving laten we de kwetsbaren immers 

niet aan hun lot over. Met kinderen stilstaan bij het thema redden betekent daarom: oog 

leren krijgen voor situaties waarin er een beroep op ons gedaan wordt. 

De Bijbelverhalen beschrijven hoe het leven van het Hebreeuwse jongetje Mozes 

bedreigd wordt en hoe hij door vrouwen gered wordt van de dood. Om later zelf het 

Hebreeuwse volk te redden uit de slavernij in Egypte. 

 
Personele zaken 
Deze weken zijn we aan het puzzelen op welke manier wij de personeels- en 

groepsformatie voor het komende schooljaar het beste vorm kunnen geven. Het voorstel 

gaat altijd eerst langs de MR en het bestuur. Ook zal het worden besproken met de 

nieuwe locatiedirecteur. We hopen u hier zo spoedig mogelijk over te kunnen 

informeren.  

 

 

Welkom nieuwe leerlingen 
Vigo Swagerman en Kai van de Grootevheen zijn deze week voor het eerst begonnen in 

de startgroep. Zij zijn al welkom geheten in een van de vorige nieuwsbrieven, omdat ze 

eerder jarig waren.  

Liz van de Beek, Bobby Wentzel en Joy Korpershoek zijn ook 4 jaar geworden, nog 

gefeliciteerd en natuurlijk van harte welkom bij Kindcentrum Oranje Nassau!  
In groep 6a mogen we Lucas Epaskamp verwelkomen. Hij is geëmigreerd vanuit 

Johannesburg (Zuid Afrika). 

We wensen jullie allen veel (leer)plezier de komende jaren bij ONS op school! 

 

 



 

 
 

 

Uw kind, ons kind! 

Korte mededelingen 
• Op het groene schoolplein worden volgende week ter verfraaiing twee nieuwe 

banken geplaatst. U kunt dit ook als cadeau zien van de drie vertrekkende 

collega’s: juf Marja, meester Arie en ‘meester’ Ben. 

• Voor het bijhouden van de tuintjes heeft een aantal 

ouders zich aangemeld. Super fijn dat Regien van der 

Biezen, Kim Dasselaar, Richard van Meerveld, Barend van 

de Pelt en Judith Verhaar dit (willen) onderhouden.  

• I.v.m. de gewenste hygiëne willen we nog steeds graag 

dat traktaties verpakt zijn voordat ze worden uitgedeeld 

• In het speellokaal voor de kleuters is er nieuw materiaal 

geplaatst, zie foto. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Agenda 
Woensdag 24 juni:  Alle leerlingen hebben vrij i.v.m. een studiedag van het personeel. 

 

Helaas ziet de kalender er verder heel leeg uit zonder bijvoorbeeld sportdag, schoolreizen en 

koffie inloop. De verjaardagen van de leerkrachten worden in de groep gevierd.  

Over het afscheid van de vertrekkende collega’s wordt u later op de hoogte gesteld. 

 

 


