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Jarigen
Komende week zijn Sam, Boet,
Siem, Jessie, Dina, Sven, Aik en
Quinty jarig. Wij wensen jullie
alvast een hele fijne verjaardag!
Agenda
14 feb
15 t/m 23 feb
24 feb
28 feb

studiedag
voorjaarsvakantie
studiedag
opening speeltuintje

Beste ouders,
Ik wil mij middels deze nieuwsbrief graag even
aan u voorstellen.
Mijn naam is Ester Bleichrodt en ik ben de
nieuwe duo directeur van Martha.
Ik ben getrouwd, heb twee zoons (22 en 23
jaar) en woon in Oegstgeest.
De afgelopen 32 jaar heb ik vele verschillende
functies vervuld in het speciaal onderwijs,
waaronder de functie van directeur. Daarvoor
ben ik drie jaar leerkracht geweest in het
reguliere basisonderwijs.

Mijn werkdagen zullen voorlopig op woensdag,
donderdag en vrijdag vallen.
Mocht u met mij kennis
willen maken of met mij
in gesprek willen, loop
dan gerust even naar mij
toe.
KIES training
KIES staat voor Kinderen In een
EchtscheidingsSituatie. Hoe ze omgaan met de
veranderde situatie kan zeer verschillend zijn.
Het maakt niet uit of ouders net gescheiden
zijn of dat het al een aantal jaar geleden is
gebeurd of hoe de scheiding is verlopen,
kinderen vinden het altijd prettig om te praten
met leeftijdsgenoten die hetzelfde hebben
meegemaakt. De kinderen helpen elkaar met
oplossingen en komen over de drempel om
eens hun hart te luchten over de dingen die ze
moeilijk vinden. Het CJG start op 24 maart
weer een KIES training. De bijeenkomsten zijn
van 15.30 uur tot 16.30 uur in het gebouw van
Pluspunt. Op 19 maart is er een
ouderbijeenkomst om 15.30 uur. Meer
informatie en opgeven kan via:
https://www.samenopgroeien.nu/Trainingen/
details?soortcode=0017&opleidingssoortId=4
7747
We wensen u een heel goed weekend!

Met een vriendelijke groet,
Team ONS

Afgelopen woensdag was mijn eerste werkdag
op de Oranje Nassauschool.
Ik ben door iedereen zeer hartelijk ontvangen,
zelfs met verschillende bossen bloemen.
Dat heb ik op andere scholen nog nooit
meegemaakt, heel lief.
Deze eerste drie dagen heb ik even in
verschillende groepen gekeken en met
meerdere kinderen en teamleden een
babbeltje gemaakt.
Daarnaast heeft Martha mij natuurlijk
meegenomen in verschillende inhoudelijke
zaken.
Het zal nog wel even duren voordat ik
helemaal ingewerkt ben, maar dat is geen
enkel probleem, want Martha blijft voorlopig
ook nog 4 dagen in de week aanwezig.
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