
 

 

 

 

 

 

 

 

Meesters- en juffenfeest & Opening Plein 
Alle kinderen van de Oranjeschool hebben vrijdagochtend 24 februari op 

het plein de meesters- en juffen toegezongen met “Er is er één jarig” en 

“Lang zullen ze leven”. Gevolgd door enkele keiharde “hoera’s”. Dat is 

nog eens leuk samen je verjaardag vieren. Alle meesters en juffen kregen 

ook een prachtig lentebloemenbakje en een Beleef-Katwijk-cadeaukaart. 

Hartelijk dank! Alle ouders die hebben meegeholpen om er een 

onvergetelijke verjaardag van te maken voor de meesters en juffen ook 

hartelijk dank voor jullie hulp! 

Na het zingen hebben we even een officieel momentje genomen om het 

plein te openen. De jongste leerling van de school Noan uit 1c en de 

oudste leerling Bente uit groep 8, hebben de plattegrond en 

sfeertekening onthuld van het plein. Nog niet alles is af. Dat kan pas als 

het wat warmer weer wordt. Maar het wordt heel mooi en we hopen dat 

de kinderen van de Oranjeschool en de kinderen uit de buurt nog heel 

lang van de speeltoestellen mogen genieten. 

 

Zending 
De afgelopen maanden heeft de Oranjeschool mee gedaan aan de 

Struggle4Bibles. Een kinderbijbelactie van Bible League waarbij leerlingen 

d.m.v. sponsorkaartjes geld hebben ingezameld voor kinderen in de 

Filipijnen. Ook wordt er sinds november met het zendingsgeld voor deze 

bestemming gespaard. Ruim 382 kinderen in de Filipijnen ontvingen al 

een eigen kinderbijbel! Dankzij u!  

En houd vol….want op maandag 3 april staat er een stormbaan op 

school, om de inzameling van het zendingsgeld feestelijk mee af te 
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sluiten.  Ik wil jullie aanmoedigen om door te gaan met het ondersteunen 

van het kinderwerk en zendingsgeld op school te blijven geven. Geeft u 

het zendingsgeld online? Dat kan hier.  

Met een dankbare groet namens Bible League, 

Marijke van der Zeeuw  

 

Voorjaarsvakantie & Studiedag 
Van zaterdag 25 februari tot en met maandag 6 maart hebben we 

voorjaarsvakantie. Op maandag 6 maart heeft het team een studiedag, 

dus dat betekent nog een extra dagje vakantie voor de leerlingen. 

Fijne vakantie! 

 

Biddag woensdag 8 maart 
Woensdag 8 maart is het biddag voor gewas, arbeid en visserij. In het de 

Nieuwe Kerk en het Maranathacentrum worden kinderdiensten 

gehouden vanaf 14:30 uur. Hartelijk welkom! Vooraf besteden we ook op 

school aandacht aan biddag met behulp van de bidddagmap van de 

HGJB, die overigens ook gebruikt wordt bij de voorbereiding van de 

diensten. 

 

Sociale-Veiligheid  
Sociale veiligheid is superbelangrijk op een basisschool. Wie zich veilig 

voelt, uit zich gemakkelijker en leert beter. Basisscholen zijn verplicht om 

het jaar bij leerlingen van de hogere groepen (vanaf groep 5), ouders en 

team te peilen hoe zij de sociale veiligheid op school ervaren. De 

leerlingen van groep 5 t/m 8, ouders en team krijgen in de twee weken 

na de voorjaarsvakantie een link toegestuurd. Via deze link komt 

iedereen bij een korte vragenlijst. Het invullen kost enkele minuten. Van 

harte uitgenodigd om hieraan mee te doen.  

Hebt u de informatie (infographic) over sociale veiligheid op school en bij 

onze stichting Prohles al eens gezien op de website? Deze is vernieuwd 

en de nieuwste versie staat er inmiddels op. 

https://www.oranjeschoolkatwijk.nl/pagina/436892/Sociale+Veiligheid   

 

https://bibleleague.nl/oranjeschool-katwijk-aan-zee-zg/?cn-reloaded=1
https://www.oranjeschoolkatwijk.nl/pagina/436892/Sociale+Veiligheid


Inschrijven jonger broertje of zusje 
Zijn er ouders die nog een broertje of zusje van een Oranjeschoolleerling 

jonger dan vier jaar thuis hebben rondlopen en nog niet hebben 

aangemeld voor school? Dat kan al vanaf 0 jaar. We zien heel graag 

nieuwe leerlingen ruim van tevoren aankomen. U kunt hiervoor een 

inschrijfformulier bij de directie afhalen. 

 

Leerlingenpanel 
Donderdagmiddag 9 maart komt het leerlingenpanel weer bij elkaar o.l.v. 

juf Reitsma. Lief en leed, de gang van zaken en de beleving van de 

klassenvertegenwoordigers uit de groepen 5 t/m 8 over hoe het gaat op 

school, komt dan weer aan bod. 

 

Nieuw kleutermeubilair 
In de week van 13 maart wordt het nieuwe kleutermeubilair geleverd. Het 

is dan even een week of iets langer wat rommelig op de gang, omdat het 

oude meubilair daar nog even wacht om opgehaald te worden, zodat dit 

tweedehands meubilair weer een nieuwe bestemming in Oost-Europa 

kan krijgen. Vanaf half maart is dan al het oude meubilair in school in een 

paar jaar tijd vervangen door nieuw fris ogend meubilair. 

 

Ouderbetrokkenheid 3.0 
Op woensdagmorgen 15 maart komt de Regiegroep 

Ouderbetrokkenheid-3.0, bestaand uit teamleden en ouders, bij elkaar 

om samen te bespreken hoe de ouderbetrokkenheid verloopt tot nu toe. 

Gaat het nog steeds volgens de tien kenmerken van 

Ouderbetrokkenheid-3.0? Wie deze kenmerken nog eens wil nalezen kan 

dit doen via deze link: 

https://www.oranjeschoolkatwijk.nl/pagina/436887/Ouderbetrokkenheid

+3.0 

https://www.oranjeschoolkatwijk.nl/pagina/436887/Ouderbetrokkenheid+3.0
https://www.oranjeschoolkatwijk.nl/pagina/436887/Ouderbetrokkenheid+3.0

