
 

 
 
 
 
 
 

NIEUWSBRIEF 
2019/2020-01 • 30 AUGUSTUS 2019  

 
 
Agenda  
September 
Di 03-09 en do 05-09 Kennismakingsgesprekken met de leerkrachten 
Do 12-09  Studiemiddag personeel (leerlingen zijn ’s middags vrij) 
 
Belangrijke data 
Vr 18-10  Studiedag personeel (leerlingen zijn hele dag vrij = start herfstvakantie) 
Ma 21-10 t/m vr 25-10 Herfstvakantie 
 

Beste ouders en verzorgers, 
 
Het nieuwe schooljaar is twee weken oud. Het was fijn om onze kinderen na de zomervakantie 
weer te begroeten. In deze weken waren het nog zomerse temperaturen. Wat knap dat kinderen 
(en collega’s) ondanks de warmte zo fijn werkten.  
Op maandag 19 augustus zijn we als team het schooljaar gestart rond een opengeslagen Bijbel. We 
stonden stil bij de woorden van psalm 84: Welzalig hij die al zijn kracht, en hulp alleen van U 
verwacht. Alleen zo kunnen én willen we ons werk met en voor de kinderen doen. We wensen ook 
u in alles de kracht van de Heere toe. 
 
Wilt u iets bespreken over school of over uw kind, schroom niet contact op te nemen met ons op 
te nemen. De school is immers van ONS.  
 
Met vriendelijke groet, namens het hele team, 
P.D. (Pieter Dirk) Blom 

 
Personeel 

 In de zomervakantie is de oma van juf Derlagen overleden, nog geen jaar na het overlijden van 
haar opa. We wensen haar en haar familie sterkte toe. 

 Juf De Kock (groep 3) is na haar zwangerschapsverlof weer gestart met haar werk op school. 

 Juf Hartman (groep 0) is in de eerste week met zwangerschapsverlof gegaan. Als alles goed gaat, 
hoopt ze bij de start van groep 0 haar werk weer te op te pakken.  

 Juf Vos (groep 4-5) is per ingang van het nieuwe cursusjaar de interne begeleider (ib’er) van 
groep 4-8. Ze werkt nauw samen met juf De Stigter, de ib’er van de onderbouw.  

 Als nieuwe collega’s zijn gestart: juf Duijster (groep 2), juf Groenendijk (groep 4-5) en juf Paans 
(oa). Gymjuf Van Eersel volgt de opleiding tot onderwijsassistent en doet haar stage op onze 
school (ma, vr). 

 
 



 

 
 

 In september gaan we aan de slag met de vacature voor groep 4 (ma-woe). Deze vacature is ont-
staan na pensionering van juf Teuling. De advertentie zullen we ook met u delen. 

 

WANTED 
 

Invalkrachten 
 
Het komt voor dat we op school een leerkracht moeten vervangen, bijvoorbeeld als er een gsprek 
onder schooltijd gepland staat of bij ziekte. Gelukkig hebben we een aantal leerkrachten die 
beschikbaar zijn als oproepkracht.  
Toch willen we graag het aantal oproepkrachten uitbreiden. We zoeken met name 
leerkrachtbevoegde personen die voor een dag of dagdeel beschikbaar zijn als er onverwacht geen 
leerkracht beschikbaar is. Kortom, als de nood aan de man is… 
 
Bent u zelf bevoegd als leerkracht of kent u iemand (opa, oma, oom,tante kennis enz.) die hierin 
iets voor ons kan betekenen, neemt u dan alstublieft contact op met meester Blom (0416-691350, 
directie@oranjenassauschool-veen.nl).   
 
 

Vrijwilligers luizencontrole (herhaalde oproep) 
 
Na de schoolvakanties worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Deze controle is erg 
belangrijk. Omdat een aantal vrijwilligers (die het al jaren hebben gedaan) vorig jaar zijn gestopt, 
zijn we dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Op dit moment is het groepje te klein om het 
werk goed te verdelen. Daarom hebben we op dit moment de kinderen nog niet kunnen 
controleren. Dat willen we zo snel mogelijk doen! 
Draagt u ook uw steentje bij? Kent u iemand die wil meedoen? Laat het snel weten!  
 
Voor meer informatie en voor aanmelding kunt u contact opnemen met juf Pols, via 
j.pols@oranjenassauschool-veen.nl.  

 
 
Leerlingen 

 Na de vakantie zijn er een aantal nieuwe leerlingen op onze school gestart. In groep 1 
zijn dat Eline den Dekker, Emily Noorloos en Thirza van Mersbergen. IN groep 2 is 
dat Noah van Nimwegen. In september staat er in groep 1 een stoeltje klaar 
voor Dex Vos. Welkom op school en fijne schooltijd toegewenst! 

 Om de fietsen goed te kunnen parkeren, zetten de leerlingen van groep 4 hun 
fiets op het pleintje achter de poort naar de gymzaal. Wilt u meekijken dat de 
fietsen ook hier goed naast elkaar worden gezet? 
Als het mogelijk is om lopend naar school te komen, dan heeft onze voorkeur.  

 
Startweek Kanjertraining 
In de eerste schoolweken wordt veel aandacht besteed aan zaken als groepsvorming, de regels en 
routines in de klas, hoe ga je met elkaar om. Hierbij vervullen de lessen van de Kanjertraining een 
belangrijke rol.  
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Omdat de Kanjertraining onder andere gericht is op samenwerking van school met ou-
ders/verzorgers, informeren we u over een aantal basiselementen die in de lessen aan de orde ko-
men. U vindt deze informatie in de brief Startweek Kanjertraining op school (zie de volgende pagina 
van deze nieuwsbrief). 
 
En verder… 

 … zijn we schoolbreed gestart met de ouderapp Parro. U bent daar 
inmiddels over geïnformeerd. Voor specifieke  vragen over het gebruik 
van Parro op onze school, kunt u terecht bij onze ICT-er, meester Ho-
vestadt, via a.hovestadt@oranjenassauschool-veen.nl.  

 

 Als bijlage sturen we u nogmaals de jaarkalender 2019-2020 overzicht met vakanties, lesvrije 
dagen/dagdelen en belangrijke activiteiten. In het overzicht zijn de afnamedata van de Citotoet-
sen toegevoegd. Op de website staan de activteiten ook vermeld. Ook via de nieuwsbrief zullen 
de data ook worden gecommuniceerd. 

 

 Soms lukt het echt niet om afspraken bij een tandarts, orthodontist of een andere specialist bui-
tend de schooltijden af te spreken. Een dergelijke afspraak onder schooltijd kan alleen in overleg 
met de school gemaakt worden.  
Het komt voor dat bij een kortdurende afspraak (bijvoorbeeld controle), een kind de rest van 
een morgen of middag afwezig is. We gaan er echter vanuit dat een kind kort voor de afspraak 
wordt opgehaald en kort erna weer op school terug is.  

 

  
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op D.V. vrijdag 27 september 2019. 
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Emily, Sil, Daan, 
Eline, Lars, Xavi. 

Veel plezier op de ba-
sisschool. 

 
Welkom: 

Bregje, Thijs, Isabella, 
Jessey Joep en Jules 

 
 

 

 

Voorschool Hardenbergh 
 
Voorschool Hardenbergh van Trema zit vast aan het gebouw van de Oranje Nassauschool. Omdat 
de voorschool en de school op onderdelen samenwerken, wordt in de nieuwsbrieven ruimte gege-
ven om informatie over de voorschool op te nemen. In deze nieuwsbrief een kennismaking. 
 
Wie we zijn 

 Voorschool Hardenbergh (voorheen peuterspeelzaal ‘t peuterhofje) biedt een plek waarin kin-
deren zich op natuurlijke manier kunnen ontwikkelen. Verschillende materialen kunnen wor-
den verkent en het is de plek waarin de peuter leert om samen te zijn, samen te spelen en te 
delen met andere kinderen.  

 De voorschool biedt veiligheid aan de kinderen onder pro-
fessionele begeleiding, zodat kinderen hun wereld kun-
nen vergroten.  

 Ook wordt de overgang van thuis naar de basisschool 
vaak vergemakkelijkt. 

 Wij werken daarom ook nauw samen met de Oranje 
Nassauschool. Zo krijgt ieder kind vanuit de voor-
school een warme overdracht naar school.  

 Voor de zomervakantie hebben een aantal kinderen 
afscheid genomen omdat ze 4 jaar zijn geworden. We 
wensen hen veel plezier op de basisschool. 

 Ook mogen we weer nieuwe kinderen verwelkomen bij 
ons op de groep. We wensen hen een hele fijne tijd toe bij 
ons. 

 
Welkom 
Uw kind is welkom bij ons vanaf het 2e levensjaar. Wilt u vooraf informatie of gewoon even op de 
groep komen kijken? Dan bent u van harte welkom. Iedere ochtend zijn wij geopend van 8:30-

12:00uur (wij zitten naast de basisschool). U kunt ons tijdens de openingstijden ook bereiken 
op 0416-785177 Dit is ons rechtstreekse nummer.  
 
Wilt u uw kind inschrijven? Het inschrijfformulier is te verkrijgen op www.trema.org. Deze kunt u 
digitaal invullen en terugsturen. Uw peuter staat officieel ingeschreven zodra het volledig ingevul-
de inschrijfformulier door Trema kinderopvang en welzijn is ontvangen. Tegen de tijd dat uw kind 
bij ons op de voorschool komt krijgt uw kind een welkomkaartje in de brievenbus. 
 

Bezoekadres: Hardenbergh 2a, 4264 SG Veen T: 0416 78 51 77 E: VSV.Hardenbergh@trema.org W: www.trema.org 
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