ORANJE NASSAUSCHOOL voor oecumenisch basisonderwijs
Rembrandtlaan 2a, 1399 VJ Muiderberg, tel. 0294-263475
Postadres: Postbus 23, 1399 ZG Muiderberg

Nieuwsflits Oktober 2015 (nr. 2)
Beste ouders,
De herfst is begonnen en we zijn inmiddels een aantal weken aan het werk. De
ouderkringen hebben plaatsgevonden, fijn om jullie allemaal weer even in de kring te
kunnen ontmoeten. Ook kijken we met plezier terug op Zing op de Brink, wat weer
een mooie gelegenheid was om onze zangtalenten te horen.
Studiedag
Onderwijs en Wetenschap, Natuur en Technologie is niet een leuke knutsel of pauzeactiviteit voor kinderen, maar wordt door onderwijsexperts en beleidsmakers gezien
als de manier om kinderen duurzaam in aanraking te laten komen met de 21st
century skills. Hieronder vallen o.a. het aanleren van een onderzoekende houding,
kritisch en logisch leren denken vanuit problemen en vraagstukken
en ICT-skills. Deze vaardigheden worden beschouwd als een noodzakelijke
voorbereiding op wat er van kinderen in de toekomst verwacht wordt. We werden
uitgenodigd op de Neptunusschool op IJburg en kregen daar een helder beeld van
wetenschap- en technieklessen door heel praktisch aan de slag te gaan. We hebben
veel ideeën opgedaan voor onze school. Voor meer informatie kunt u kijken op
www.onsmuiderberg.nl/wetenschap-natuur-technologie/

Kinderboekenweek
Raar maar waar... de kinderboekenweek komt er aan!
Op maandag 5 oktober starten we met een opening voor alle kinderen. Natuurlijk
gaan we veel proefjes doen en aan de slag met techniek. En verder natuurlijk vooral
aandacht voor Lezen en Boek. Voor elke groep is er een nieuw boek aangeschaft,
wat binnen de parallel groep uitgeruild kan worden. Ook zal er een voorleeswedstrijd
binnen de groepen gaan plaatsvinden en is er een speciale kinderboekenweek
viering, waar alle groepen aan meedoen. Deze viering is op woensdagochtend 14
oktober om 11.45 uur. Aansluitend is het kijkmiddag, alle ouders zijn van harte
uitgenodigd om in de klassen te komen kijken vanaf 12.30 uur.

Skateboarden en voetballen tijdens TSO
We hebben besloten om niet meer te voetballen tijdens de TSO. Er zijn teveel
kinderen op het grote plein aanwezig om de veiligheid te waarborgen. Met de
kinderen wordt nu naar een alternatief gezocht. Tijdens de kleine pauzes is het
voetballen wel toegestaan. Skateboarden op het schoolplein is niet toegestaan.
Het tweede thema Sociale Vaardigheid: Samen spelen en spelregels
De komende periode gaan wij met dit thema aan de slag. In de groepen hangen de
specifieke groepsregels die wij met de kinderen besproken hebben.
Ontruimingsoefening
Deze maand zal er weer een ontruimingsoefening gaan plaatsvinden op school.
Schoolgids 2014-2015
In onze schoolgids kunt u lezen waar wij voor staan, welke uitgangspunten wij
hanteren, wat we doen en hoe wij de kwaliteit verbeteren. De gids kunt u lezen op
www.onsmuiderberg.nl/downloads-links
Tussenschoolse Opvang Team zoekt versterking
De kinderen die gebruik maken van de TSO worden straks begeleid door
pedagogisch medewerkers van de SKBNM en de vrijwillige overblijfkrachten. Wij
zoeken nog op enkele dagen versterking binnen het vrijwillige team. Lijkt u het leuk
om een bijdrage te leveren aan de TSO tegen een vergoeding? Neem dan contact
op met Tania via directie@onsmuiderberg.nl of loop even binnen.
ONS Hof Oogstmarkt
Onze schooltuin heeft weer volop gegroeid, gebloeid en vrucht gedragen. De
kinderen hebben er volop van genoten. Ook nu is er nog volop te oogsten: bramen
frambozen, courgettes, pompoenen, wortelen, sla, bieten, etc.
Vrijdag 2 oktober vanaf half 3 gaan we weer een oogstmarkt houden op de
binnenplaats, waar iedereen van kan smullen en kopen voor thuis.
Tot dan!

