ORANJE NASSAUSCHOOL voor oecumenisch basisonderwijs
Rembrandtlaan 2a, 1399 VJ Muiderberg, tel. 0294-263475
Postadres: Postbus 23, 1399 ZG Muiderberg
Nieuwsflits Maart (nr. 7)
Beste ouders,
De lente komt eraan, de dagen worden weer langer en de kinderen krijgen weer extra
energie. Dat voelen we door de school en dat is ontzettend fijn. Ook is het bijna
voorjaarsvakantie, we zien er naar uit. Weer even wat rust in huis, genieten van je gezin,
sommigen gaan op wintersport, anderen blijven thuis. We wensen jullie een heerlijke week.
Het vijfde thema ‘Pesten en omgaan met pestgedrag’
Het vijfde thema dat wij schoolbreed gaan inzetten is ‘Omgaan met pestgedrag en durven
zeggen: ‘Stop dit vind ik niet leuk’’
 Plagen mag soms, pesten nooit!
 Als iemand het plagen niet leuk vindt, stop dan!
 Zeg duidelijk ‘Stop’ als je zelf het plagen niet
meer leuk vindt.
 Loop stevig weg.
Maar wat is het verschil tussen pesten en plagen? Zoals
een leerling uit de Troonzaal dat zo mooi verwoordde:
“Plagen is alleen plagen als je diegene vertrouwt.
Vertrouw je de ander niet, dan is plagen gewoon pesten”
In de onderbouw: ‘Juf, juf, ze zitten daar te pesten.’ Zie
foto!
Avondvierdaagse
Na vele jaren met plezier gedaan te hebben, neemt de huidige organisatie afscheid van het
organiseren van de avondvierdaagse. Voor alle vier de scholen zoeken wij een opvolger!
Wie zou deze sportieve organisatie namens de Oranje
Nassauschool op zich willen nemen? De avondvierdaagse is
dit jaar de 1e week van juni, de voorbereiding kost je een
paar uurtjes.
Meer info bij Baukje Vetter: 0620667644

Jan Jutten over Boeiend Onderwijs
Onze leerkrachten zijn twee jaar geleden gestart met een professionaliseringstraject over
duurzaam leren door boeiend onderwijs.
Over dit onderwerp heeft onderwijsontwikkelaar Jan Jutten een lezing gegeven voor ouders.
Voor ouders die niet aanwezig waren, hebben wij een
korte video gemaakt van de lezing.
De samenvatting is te vinden op het YouTube kanaal van
de Stichting Spirit basisscholen.
De link naar ons YouTube
kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCowbrrZh5-NMb9fPRls2JQ
De link naar de lezing: https://youtu.be/vwGmfXqAIdE
Training Sociale Vaardigheden
Voor jongens en meisjes van 8-12 jaar, woonachtig in de gemeente Gooise Meren die
problemen en/of ongemak ervaren in sociale situaties en/of in zichzelf en gemotiveerd zijn
om hieraan te werken.
Doelstelling: Leren vormen van een eigen mening, eigen keuzes maken, waarbij verschillen
er mogen zijn en deze gerespecteerd worden. Dit om te helpen meer vertrouwen te krijgen
ende mogelijkheden daartoe te ontdekken.
Daarnaast te leren reflecteren op eigen gedrag en te ervaren dat ander gedrag aan te leren
is.
Werkwijze: In een veilige en gezellige omgeving leren de kinderen spelenderwijs de basis
sociale vaardigheden. Kinderen leren om lastige sociale situaties te herkennen en hier
anders mee om te gaan. We besteden onder andere aandacht aan ’ hoe stevig sta je’,
verschillende manieren van (oog-) contact en stemgebruik. Hoewel in de training met vaste
thema’s wordt gewerkt, is er volop ruimte om aan te sluiten bij de individuele wensen
(vraaggericht) en leerdoelen.
Vaste thema’s zijn onder andere kennismaking, luisteren, emoties, complimenten maken,
helpende en niet-helpende gedachten, opkomen voor jezelf, nee-zeggen, kritiek geven en
ontvangen, samenwerken en pesten. De training maakt onder andere gebruik van de goed
onderbouwde interventie ‘Rots en Water’. Praktische informatie De training bestaat uit 5
bijeenkomsten van 1½ uur. Vooraf aan de training vindt een intake plaats samen met de
ouder(s).
De groep bestaat uit 6 – 8 jongens en meisjes. Begeleiding is in handen van Allette v.d.
Lagemaat (CJG-medewerker) en Femke Kraaijeveld (CJG- Medewerker).
Start training: Maandagmiddag 14 maart 2016 in Bussum.
Voor meer informatie en/of aanmelding:
CJG Muiden 0294-264308
CJG Naarden Bussum (035) 692 63 71
cjggooisemeren@jggv.nl

Wandelen voor Water: 17 maart
In de groepen 5 tot en met 8 wordt er weer gewandeld voor water.
Deze sponsorloop heeft al een traditie van meer dan dertig jaar. Het
is elk jaar weer een vrolijke en gezellige gebeurtenis, gekoppeld aan
het goede doel. Deze actie ondersteunt het Waterproject in Kenia
van wijlen Peter Westerveld. Meer informatie over het project vindt
u op de site van www.vomm.nl Dit jaar starten wij om 14.00 uur bij
de Boskapel, de leerlingen worden door de leerkrachten begeleidt vanaf school. Uiteraard
blijft deelname vrijwillig, kinderen die niet meelopen worden op school opgevangen.

Voorstelling “Monsterlijk mooi” in groep 1 t/m 4
Op 15 februari mochten de groepen 1-4 genieten van een echte theatervoorstelling in
school. Poppentheater Fatsnerran speelde voor ons "Monsterlijk Mooi".
Een mooi verhaal over een nestje monsterbabies. Het lijkt wel of er een vreemde eend in het
nest zit, want één monster is toch echt anders!
Gelukkig kwam het allemaal helemaal goed.
De kinderen genoten van het spel van Alexander Bauwens uit Weesp die álle poppen ,
liedjes, muzikale effecten en decor op- en afbouw helemaal zelf deed.
Meer informatie over de voorstelling is te vinden op www.fatsnerran.nl of
viawww.dereustotaal.nl
Deze voorstelling werd ons aangeboden door de Stichting Leefbaarheid Weesp, Muiden en
Muiderberg en ook de Vinkenbaan heeft inmiddels van de voorstelling mogen genieten.

Schoolvoetbal
Wij kunnen als team helaas niet bij het schoolvoetbal zijn. Wij hebben een studiemiddag,
waar we als team aanwezig zullen zijn. We hadden daar rekening mee gehouden in onze
jaarplanning, maar de datum van het schoolvoetbal is later gewijzigd. Ontzettend jammer,
maar hopelijk zijn er een hoop ouders aanwezig voor de support.

Protocol verwijzing naar het Voortgezet Onderwijs
Regelmatig krijgen wij vragen van ouders over het tot stand komen van het schooladvies. Wij
hebben daar een protocol voor, waarin wij uitgaan van de volgende punten:
 Afname Cito (Begrijpend Lezen, Rekenen/Wiskunde en Spelling), we kijken naar een
gemiddelde van de afgelopen jaren.
 Het doorzettingsvermogen en de motivatie van de leerling. Ook de concentratie,
leerbaarheid, zelfstandigheid en het omgaan met afspraken wegen mee.
 Prestaties binnen groep 8, uitgaande van de methodische vakken.
 Het pre-advies en definitief advies wordt in groep 8 gegeven. In groep 7 wordt in een
gesprek een indicatie gegeven. Het advies wordt door de leerkrachten van groep 7/8,
de IB-er en de directeur opgesteld.
 De eindcito is naar april verplaatst, wordt niet gebruikt bij het advies.
Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij dat graag.
Ouderraad zoekt nieuwe leden
De ouderraad is op zoek naar nieuwe leden. Mocht u geïnteresseerd zijn dan kunt u of een
mail sturen naar or@onsmuiderberg.nl of een van de leden aanspreken. De functie van de
penningmeester komt vrij, dus grijp uw kans!
Gevonden voorwerpen
Alle gevonden voorwerpen liggen op het podium. Kijkt u even of er iets bij is van uw kind?
Na de vakantie zullen wij de kleding aanbieden aan het goede doel.
Hoofdluis op school
Hoofdluis blijft een aandachtspunt voor ons allemaal. Onze pluisouders doen hun uiterste
best om de beestjes op te sporen en informatie te geven. Echter, wij kunnen niet zonder uw
hulp. Wij vragen u vooral ook thuis te pluizen en kammen want alleen dan houden we de luis
buiten de deur!! Meest effectief is om dit iedere week te doen EN de laatste dag van de
vakantie. Als er luis is geconstateerd is er maar 1 remedie, twee weken lang twee keer per
dag kammen met een speciale kam. Zo krijgen de neten en luizen geen kans. Na de
voorjaarsvakantie komen de pluisouders uw kinderen weer
controleren.
3-D printer op school bij de kleuters
Het is altijd fijn om te zien dat er zoveel ouders meehelpen bij ons
op school. Bij het luizenpluizen, keuzecursus, begeleiding schaken,
koken met de kinderen, moestuin etc. Vandaag kwam de vader van
Dieuwke wel met een heel gaaf object de school binnen. Maurits
kwam met een 3-D printer en een aantal leerlingen mochten hun
tekening laten uitprinten. Prachtig om te zien.

Het Schoolschaaktoernooi
Hallo allemaal,
Het schoolschaaktoernooi in Bussum is weer achter de rug. En ik kan weer heel erg trots zijn
op onze jongens. Het toernooi is, zoals bekend, zeer sterk bezet. Er deden nu enkele nieuwe
scholen mee aan het toernooi, in totaal 17 teams (!). Zoals verwacht waren de 1e drie
plaatsen voor de Emma school. Ons 1e team (Boet, Timo, Yuri & Daan) is op een keurige 6e
plaats van de 17 teams beland (voor sterke teams zoals Katholieke Montessori 1 en Emma
4). Het 2e team (Nigel, Tjalle, Nordin & Des) deed het ook uitstekend met een 8e plaats.
Individuele uitschieters: Timo op bord 2 in team 1 met 5 uit 6, Nigel op bord 1 in team 2, ook
met 5 uit 6. Verder pakte iedereen zijn punten mee, mooi om te zien.
Nu op naar het toernooi in Almere.
Groet,
Lode Broekman, de vader van Daan, die tijdens de keuzecursus de leerlingen wist mee te
nemen in de wonder wereld van het schaken.
Vervolg schaaktoernooi Almere
Hallo allemaal,
Het schoolschaaktoernooi in Almere is weer succesvol verlopen voor de teams van de Oranje
Nassauschool. Voor het eerst waren we met vier teams aanwezig op het grootste
schoolschaaktoernooi van Nederland waar maar liefst 95 teams met minimaal vier spelers
aan meedoen, met aan onze kant flink wat debutanten.
Team 1 ging voortvarend van start en won de eerste twee partijen met 4-0. Dat bracht hen
aan tafel 1 (de beste plek van het toernooi) tegen de latere winnaar Letterland 1. Dat was
een maatje te groot, geen schande om van deze ploeg te verliezen. Wel waren de heren
hierna minder scherp dan nodig is om een top 10 plek te kunnen halen. Uiteindelijk werden
er 3 wedstrijden gewonnen, 2 gelijk en 2 verloren. Individuele scores: Timo 6 uit 7, Boet &
Daan 4 uit 7, Yuri 3 uit 7.
Team 2 begon met 2 gelijke spelen en won daarna knap 3 wedstrijden, hetgeen hen op dat
moment zelfs dicht bij een top 10 plaats bracht. Ook dat was voor hen nog een brug te ver,
maar met een nederlaag en een gelijkspel komen zij uit op 3 winstpartijen, 3 gelijke spelen
en 1 nederlaag. Op dat vlak (wedstrijdpunten) zijn zij zelfs beter dan team 1 (9 vs 8), alleen
haalden zij minder bordpunten (15 vs 17) en dat is waar naar gekeken wordt bij het bepalen
van de eindstand. Individuele scores: Nigel & Tjalle 5 uit 7, Docus 4 uit 7, Des 1 uit 7 (prima
gespeeld, vaak gewonnen gestaan, niet altijd goed kunnen afsluiten).
Team 3 bestond geheel uit spelers die nog nooit eerder aan ‘Almere’ hadden meegedaan en
voor een enkeling was het zelfs de eerste toernooi-ervaring. Dat weerhield hen niet van een
prima prestatie. Een nederlaag in de openingswedstrijd werd gevolgd door twee gelijkspelen
in de volgende ronden en een 3-1 overwinning daarna. Uiteindelijk: 3 gelijke spelen, 2

overwinningen en 2 nederlagen. Individuele scores: Ravi, Nordin en debutant Stijn: 4 uit 7,
Sjors 2,5 uit 7.
Ook voor alle leden van Team 4 was dit het eerste schoolschaaktoernooi. Het werd alles of
niets voor dit team. Verlies in de eerste ronde, winst in de tweede, verlies daarna, winst
weer daarna etc. 3 winstpartijen, 4 verliespartijen. Gelijkspelen: daar doet team 4 niet aan :)
Individuele scores: Mees 4 uit 7, Jaimy 4,5 uit 7, Maxim 4 uit 7, Giulian 0 uit 3, Joep 2 uit 4.
Iedereen met een medaille naar huis plus een bokaal voor de prijzenkast op school. Ik ben
trots op wat de heren hebben laten zien. Leuk om ook veel ouders gedurende de dag te zien!
Dank ook aan Rein, Jaspar en Fred voor de begeleiding van de diverse teams.
Groet,
Lode

Vraag van de maand van 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 maart luidt de vraag:
‘Hoe maak ik een succes van mijn nieuwe gezin?’
Het aantal echtscheidingen neemt enorm toe en daarmee groeit ook het aantal nieuw
samengestelde gezinnen. Een succes maken van een samengesteld gezin valt niet altijd mee.
In een nieuw gezin kunnen er verschillende loyaliteiten spelen. Bijvoorbeeld tegenover je expartner, je biologische- en stiefkinderen. Naast emotionele spanningen is het een uitdaging
om met praktische problemen aan de slag te gaan. Denk bijvoorbeeld aan ‘hoe voeden we
de kinderen op?’, ‘wie corrigeert de kinderen? En hoe gaan we om met ex-partners?’. Wat
kan je 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.

