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Beste ouders,
Inmiddels zijn we weer begonnen na een heerlijke herfstvakantie. We genieten van de
enthousiaste verhalen van de kinderen in de kring. Deze maand vinden ook de 10
minutengesprekken plaats, zodat er weer tijd is om elkaar te ontmoeten.
Kinderboekenweek: Raar maar waar
In alle groepen werd extra aandacht besteed aan boeken in allerlei soorten en maten. Er
werd voorgelezen, stil gelezen, samen gelezen, begrijpend gelezen, etc. Er zijn
voorleeswedstrijden gehouden in de klas en we hebben genoten van mooie verhalen. Het
thema van de kinderboekenweek sprak enorm tot de verbeelding. We hebben naast het
lezen ook proefjes gedaan, gezongen, gedanst en mooie bouwwerken gemaakt.
Sinterklaasfeest en Sint-versieravond
We zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor de Sinterklaasviering.

Maandag 23 november is het Sint-versieravond. Het zou fijn en gezellig zijn als we dan met
een aantal ouders de Binnenplaats in Sinterklaassfeer kunnen brengen. U kunt aanmelden
bij de Sinterklaascommissie (juf Pauline, juf Silvana en juf Hanneke)
10-minuten Oudergesprekken in de week van 9 november
De 10-minuten gesprekken vinden plaats in de week van 9 november. U krijgt hiervoor via
de mail via Digiduif een uitnodiging om u in te schrijven voor uw kind(eren). Alle ouders
worden uitgenodigd voor dit eerste gesprek.

Schoenmaatjes actie van Edukans
De brief over de schoenmaatjes actie van Edukans wordt komende maandag 9 november
naar u toegestuurd. De dozen en folders worden aan de kinderen meegegeven. Wij willen u
alvast bedanken voor uw hulp.

Het derde thema Sociale Vaardigheid: "Hoe vraag ik of ik mee mag spelen" en "wat doe ik
als ik niet mee mag doen?"
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.
Studiedag
Op vrijdag 16 oktober hadden we een studiedag met als doelstelling “Begrijpen voor
ingrijpen”. Het accent lag op de vakken: begrijpend lezen en begrijpend luisteren. We
hebben met elkaar gekeken hoe we doelgericht lessen kunnen ontwerpen die de kinderen
zullen gaan voorbereiden op lezen en luisteren met begrip. We werkten vanuit een mindmap
met o.a. het thema duurzaamheid en onderwijs. Het was een inspirerende dag.
Bezetting Wapenzaal
Vanaf deze week ziet de bezetting er als volgt uit. Juf Ageeth gaat weer starten voor de
groep. Zij zal op dinsdag, woensdag en donderdag lesgeven aan de kinderen. Juf Regina zal
starten met een aantal dagdelen per week om wat taken op te nemen. Dit houdt in dat juf
Anne-Marie de maandag en vrijdag voor de groep staat, net zoals de afgelopen weken. Wij
hebben voor de herfstvakantie afscheid genomen van meester Robert en hem bedankt voor
de fijne samenwerking.
Afscheid juf Josine
Na zeven jaar op de Oranje Nassauschool te hebben gewerkt gaat juf Josine ons verlaten. Zij
gaat werken op een school in Amsterdam, in haar woonomgeving. Wij zullen juf Josine
missen na al die fijne jaren, we wensen haar heel veel plezier en succes op haar nieuwe
school.
Stembureau
Op 18 november 2015 zijn de gemeenteraadsverkiezingen van Gooise Meren. U kunt
stemmen op een stembureau naar keuze. Dit jaar is het onder andere mogelijk om op de
Oranje Nassauschool uw stem uit te brengen. Alle stembureaus zijn open van 7.30 uur tot
21.00 uur.

Luizen pluizen
Deze week is er weer in alle groepen gecontroleerd. Helpt u ons ook mee? Controleer ook
thuis en licht de leerkracht of de luizenouders in als er luis geconstateerd is.
Op school controleren de luizenouders:
• In principe iedere eerste week van de maand en
• de eerste week na iedere schoolvakantie.
• Het controleren gebeurt met de handen. Het gebruik van een kam zoals thuis is op school
niet praktisch, omdat niet alle haren makkelijk doorkam baar zijn daarnaast neemt dit teveel
tijd in
beslag.
• controleren dicht bij de hoofdhuid achter de oren in de nek en onder de pony.

De vraag van de maand november van het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Elke maand kunt u op de site van het CJG informatie vinden over een veelvoorkomende
vraag van ouders over hun opgroeiende kind.
Voor de maand november luidt de vraag:
‘Hoe kan ik mijn kind helpen bij problemen op school?’
Er kunnen zich verschillende problemen voordoen, bijvoorbeeld leerproblemen,
gedragsproblemen of problemen met klasgenootjes. Als je kind problemen heeft op school,
wil je natuurlijk graag helpen. Wat kun je als ouder doen?
Wat je kunt doen voor je kind hangt natuurlijk af van wat er precies aan de hand is. Het is
belangrijk dat je met je kind over de problemen praat en aan hem of haar laat blijken dat je
wilt helpen.
Daarnaast is het belangrijk om als ouder goed contact te hebben met de school. Onderzoek
wijst uit dat betrokkenheid van ouders bij school in direct verband staat met de
schoolprestaties en het sociale gedrag van kinderen.
Zit je kind even niet zo lekker in zijn vel op school? Stop eens een lief of bemoedigend briefje
in zijn broodtrommel. Bijvoorbeeld: ‘ik ben trots op je’, ‘ik hou van je’, ‘vanmiddag gaan we
iets gezelligs doen’.
Meer lezen? Ga naar cjgmuiden.nl vraag van de maand
Wilt u meer weten of heeft u andere vragen over uw kinderen?
U bent van harte welkom in het Centrum voor Jeugd en Gezin voor al uw vragen over
opvoeden en opgroeien. Loop gewoon eens binnen of bel voor een afspraak. De hulp is
gratis en u heeft geen verwijzing nodig.

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Wij zijn begonnen!
Afgelopen maandag 26 oktober zijn we gestart met het verzorgen van de tussenschoolse opvang
(TSO) op de Oranje Nassauschool.
Mijn naam is Kathelijne en ik woon met mijn twee dochters van 14 en 16 jaar in
Eemnes. Voor veel kinderen en ouders ben ik een bekend gezicht, ik ben
namelijk werkzaam bij de BSO Villa Zeezicht. Namens de SKBNM ben ik het
aanspreekpunt voor u als ouder als het gaat om de tussenschoolse opvang. Voor
vragen en/of opmerkingen kunt u mij aanspreken, voorafgaand of aansluitend
aan de TSO. Mailen kan ook naar coordinator.ons@skbnm.nl
TSO-team
Bij de Schatkamer en Moestuin staan nog steeds de vaste vrijwilligers, Teuni en Ati. Daarnaast
werken ook Moniek en Carolien als vrijwilliger en zijn er 3 pedagogisch medewerkers van de SKBNM
het TSO-team komen versterken. Kathelijne, Vanessa (BSO De Spetters, Muiden) en Victor (BSO De
Talamander, Bussum). Zij zullen zich in een volgende nieuwsbrief aan u voorstellen.

Het TSO-team eet met de kinderen en begeleidt daarna
de binnen- en buitenactiviteiten. Kinderen mogen
natuurlijk ook gewoon vrij spelen! Ontspannen en
energie opdoen, staat voorop tijdens de overblijf.

Sport- en spelactiviteiten op het veld
Op maandag en dinsdag gaan wij, na het eten, afwisselend met de groepen 5/6 en 7/8 naar de Brink.
Onder begeleiding van een sportmedewerker van de BSO en een vrijwilliger zullen er verschillende
sport- en spelactiviteiten worden aangeboden.
Gewijzigd beleid elders lunchen
Met ingang van maandag 2 november kunnen alléén de groepen 7 & 8 gebruik maken van een
doorlopende toestemming om elders te eten. Deze loopt automatisch door tot eind groep 8.
Alle overige groepen (1 t/m 6) kunnen dit per dag melden via een afmelding op de aanwezigheidslijst
bij de klas (voorzien van uw paraaf) of middels een getekend briefje bij de leerkracht.
Zonder toestemming van u als ouder mogen uw kinderen de school niet verlaten.
Voor aanmelden, wijzigingen en/of het huishoudelijk reglement verwijs ik u naar
www. skbnm.nl/tussenschoolse-opvang/ons
Herfstige groet,
Kathelijne

