
 

 

 

 

 

 

 

Start Kinderboekenweek 
Woensdagmorgen 5 oktober hebben we de kinderboekenweek samen 

feestelijk geopend op het plein, met onder andere een lied en een 

kinderboekenkraam. De kledingkeus van de meesters en juffen sloot geweldig 

aan bij het boekenweekthema Gi-Ga-Groen. Verder is er in de 

kinderboekenweek een voorstelling over Gi-Ga-Groen voor groep 1 t/m 4, een 

kleedjes-boeken-markt (woensdag 19 oktober – nadere info volgt) en komt de 

bekende kinderboekenschrijfster Selma Noort op school. 

 

Schoolreglement 
Tijdens de medezeggenschapsraadvergadering van 4 oktober j.l. hebben we de 

laatste hand gelegd aan het schoolreglement. Deze staat inmiddels op de 

website van de school. We zouden u willen adviseren dit een keer helemaal 

door te lezen en het daarna als naslagwerk te gebruiken. Voor het gemak 

hierbij de link naar de website: 

https://www.oranjeschoolkatwijk.nl/bestanden/542393/Schoolreglement-OS--

-Def-okt-2022.pdf    Voor vragen hierover kunt u zich wenden tot: 

Kees.Westhuis@prohles.nl 

We gaan nu aan de slag met een Info-ABC, waarin zo veel mogelijk praktische 

en organisatorische afspraken van de school staan. Ook deze komt uiteindelijk 

op de website. Samen met de schoolgids vormt dit bij elkaar een vrij complete 

set aan afspraken, regels en informatie over de school. 

 

Telefoongebruik 
In dit schoolreglement staat onder andere over het telefoongebruik onder 

kinderen: “Het luisteren naar muziek en het gebruik van (de mogelijkheden 

van) een mobiele telefoon is tijdens lesuren en op het schoolplein niet 
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toegestaan. Gebeurt dit toch, dan wordt de mobiele telefoon voor de rest van 

de dag op een veilige plek opgeborgen door de groepsleerkracht.” 

Het is dus eigenlijk gewoon het handigst om de mobiele telefoon gewoon thuis 

te laten. Dan kom je ook niet in de verleiding de telefoon te gebruiken. 

Kinderen die de mogelijkheden van de telefoon misbruiken, krijgen straf. De 

ouders worden hiervan uiteraard op de hoogte gebracht. We denken dan 

bijvoorbeeld aan het opnemen of foto’s maken (dat mag dus op zich al niet) 

van medeleerlingen tegen hun wil (dat kan dus helemaal niet, want dat is zelfs 

wettelijk verboden). Nu kunnen we op school helaas niet alles zien, dus horen 

we het graag van u als u aanwijzingen hebt dat er iets misgaat rondom het 

gebruik van het mobieltje. Het verdient overigens aanbeveling om eens in de 

zoveel tijd met uw kind samen een groepswhatsapp, Tik-Tok-filmpjes, de 

geschiedenis van het internet, enz. te bekijken en te bespreken. Ook dan ziet u 

waarschijnlijk niet alles, maar dit soort acties weerhouden toch in meerdere of 

mindere mate om iets te doen wat niet in de haak is. 

Overigens hoorden we tijdens de MR-vergadering ook van een “aardige 

meneer” die in Katwijk samen met kinderen Tik-Tok-filmpjes wil maken, maar 

dan verkleed. Dat klinkt dus bijvoorbeeld niet in de haak… 

  

Peilingen & Enquête Ouderbetrokkenheid 3.0 
Begin dit schooljaar zijn we weer begonnen met de startgesprekken en 

groepsactiviteit met ouders en kinderen. Graag trekken we de lijn van 

ouderbetrokkenheidsactiviteiten door. Wel willen zo af en toe graag uw 

mening weten over allerlei schoolzaken. In november gaat het over een 

continurooster en ergens dit schooljaar peilen we ook graag (dat is verplicht 

om het jaar) hoe u de veiligheid op school ervaart. Maar we beginnen met een 

enquête over het proces van ouderbetrokkenheid-3.0 tot nu toe. U krijgt de 

link ook in een apart parro toegestuurd, maar u kunt ook deze link gebruiken:  

https://forms.office.com/r/rAPgVcHpeK 

 

Hoofdingang met bel 
Lang gewacht (“wereldwijd materialentekort”); toch gekomen: een nieuwe 

schoolbel bij de hoofdingang aan de voorkant van de school, die te openen is 

vanuit de directiekamer naast de hoofdingang en de teamkamer bij de 

achterdeur.  

 

https://forms.office.com/r/rAPgVcHpeK


Fietssticker 
Sinds we de fietssticker hebben ingevoerd voor kinderen die buiten het 

aangewezen “loopgebied” wonen, staan er aanzienlijk minder fietsen bij de 

school. Dat is fijn en een stuk overzichtelijker. Zeker als we de plek waar de 

fietsen staan, gaan verplaatsen naar achter de berging op het achterplein, 

zodra het plein wordt vernieuwd dit schooljaar. 

Maandag 4 oktober deden we een check bij de fietsen en hebben een brief aan 

de fiets gehangen waar nog geen sticker op zat. Met het verzoek om er eentje 

te halen, als je daar recht op hebt. Van de 16 fietsen die er stonden, hadden er 

9 (nog) geen sticker. De kleine sticker met “Oranjeschool” erop, is op dinsdag 

verkrijgbaar bij meester Ger van Egmond, de ICT-er van de school. Binnenkort 

weer een check vanuit school. 

 

Schoolfotograaf 11 oktober 
Op dinsdag 11 oktober komt de schoolfotograaf langs om groepsfoto’s en 

portretfoto’s te maken. Dit gebeurt gewoon onder schooltijd, behalve de foto 

van groep 8 met het personeel: die wordt om 12.20 uur gemaakt, zodat alle 

leerkrachten er ook op kunnen. 

Volgend jaar zijn de foto's van 

broertjes/zusjes samen weer aan 

de beurt.  

 

 

Koffieochtend 

“Christelijk opvoeden” 

12 oktober 
Ook in het kader van 

Ouderbetrokkenheid 3.0, is het 

streven om twee maal per jaar 

een koffieochtend te houden 

over een thema dat het 

onderwijs aan uw kinderen, maar 

ook de opvoeding, raakt. De 

eerstvolgende koffieochtend is 

woensdagochtend 12 oktober en 



spreker is onze eigen directeur Kees Westhuis. U hoeft niet in te tekenen, maar 

gewoon vanaf 8:45 uur naar de aula lopen. 

 

Wel of geen continurooster? 
We hebben beloofd in november een ouderpeiling te houden over het wel of 

niet invoeren van een continurooster. In de MedezeggenschapsRaad-

vergadering van 4 oktober is dit ook ter sprake komen. De MR zal de peiling 

zorgvuldig voorbereiden en u uiteraard op de hoogte houden van haar 

werkzaamheden. 

 

Studiedag 31 oktober 
Op maandag 31 oktober volgt aansluitend op de herfstvakantie een studiedag 

voor de meesters en juffen. Alle leerlingen zijn vrij. We vervolgen onze cursus 

over de professionele teamcultuur. 

 

Nieuw plein, nieuw aanzicht van de school 
Na maanden van voorbereiding is de kogel door de kerk: als het weer een 

beetje meezit, wordt er nog in 2022 begonnen met de vernieuwing van de 

pleinen rondom de school. Ook de pleinstroken aan de zijkanten van de school 

zullen worden benut. De fa. Van Ee Speel (voor de speeltoestellen) zal samen 

met de fa. Jonker (groenvoorziening, bestrating en voorbereiding plaatsing 

speeltoestellen) de pleinen een nieuw aanzien geven, waar alle kinderen naar 

hartenlust verschillende activiteiten kunnen doen. Via de pleincommissie krijgt 

u meer gedetailleerde informatie over de speeltoestellen. Hieronder wel alvast 

de plattegrond van de toekomstige situatie. Zoals het nu lijkt zal in de 

wintermaanden – nogmaals: als het weer meezit – het nieuwe plein aan de 

voorkant en de beide zijkanten worden gerealiseerd. De huidige 

speeltoestellen houden we en er komen nog twee toestellen bij, twee ronde 

zithoekjes onder een boom en een zandbak (die kan worden afgedekt). 

Om de zandbak aan de zijkant mogelijk te maken, wordt de fietsstallingsplek 

verplaatst naar het stukje plein achter de buitenberging.  

In het voorjaar zal dan het achterplein worden aangepakt, met een 

voetbalkooi, een trefbalveld en een “tribune”. Hier zullen we nog een financiële 

actie voor moeten houden om dit voor elkaar te krijgen, maar dat gaat vast 

lukken. De offerte is in ieder geval getekend, dus in principe komt de 



voetbalkooi er gewoon, zodra de rekening kan worden betaald. Maar het zou 

te lang duren, als we nu nog weer eerst een actie zouden moeten houden. 

Rondom de toestellen wordt “valbeveiliging” aangebracht met een toplaag van 

kunstgras. Verder zal de fa. Jonker groen aanbrengen in de vorm van een aantal 

boompjes /bomen en heggen (de hoeken van het voorplein).  

Het ligt in de planning dat nog in 2022 een “inpandige buitenberging” voor 

kleuter-buiten-speel-materiaal wordt gemaakt. Hiervoor komt er een extra 

buitendeur op de plek van het oranje kruisje in de plattengrond hieronder. 

Tenslotte wordt het bordeauxrode hek dat behoorlijk begint af te bladderen, 

“appelgroen” en de donkeroranje kozijnen van het schoolgebouw worden aan 

de buitenkant licht(er)oranje; de kleur van het schoollogo. Alles bij elkaar zal dit 

de buitenkant van de school een heel nieuw aanzien geven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herfstvakantie & continurooster 21 okt. 
Op de vrijdag voor de herfstvakantie hebben de groepen 5 t/m 8 een 

continurooster van 8:45 uur tot 14:00 uur. Zij moeten even een lunchpakketje 

meenemen op deze dag, want zij eten in het groepslokaal met hun meester of 

juf. De herfstvakantie voor groep 1 t/m 4 begint deze vrijdag om 12:20 uur en 

voor groep 5 t/m 8 dan om 14:00 uur. De herfstvakantie duurt tot en met 31 

oktober (de studiedag meegerekend). Fijne vakantie vast! 

X 


