
 

                  

We zijn gestart! 
De eerste schoolweek is voorbij gevlogen. Ouders zochten hun plekje op of langs het schoolplein, 
kinderen vertelden over hun vakantie en zijn aan het wennen aan de routines en de leerkrachten in de 
nieuwe klas, nieuwe kinderen tasten af hoe alles hier gaat en (nieuwe) teamleden werkten al keihard 
om de kinderen te leren kennen en hen een vertrouwde en leerzame omgeving te bieden.  
 
Het is in school vanwege corona weliswaar op een aantal vlakken nog anders dan ‘normaal’ en tussen 
u en teamleden is er nog steeds de bekende 1,5 meter afstand. Maar gelukkig zijn er weer meer 
mogelijkheden om het ‘echte’ contact weer op te bouwen.  
 

• In deze nieuwsbrief leest u meer over de aanstaande startgesprekken en ook een afspraak op 
school is (na triage) weer mogelijk.  

 

• Wanneer u met mij in gesprek wilt, bent u van harte welkom; u kunt bijvoorbeeld via de 
contactpagina op onze website www.oranjenassauschool.nl een bericht voor mij achterlaten. 
Ik ben aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.  

 
Vorig schooljaar hadden wij in april ook een informatieavond gepland ter afronding van het traject 
‘Goed worden, goed blijven’. Dat is toen om bekende redenen niet doorgegaan. Ook nu is een 
informatieavond niet mogelijk. Daarom ontvangt u in de komende tijd nog een korte terugblik. 
 
Ook voor dit jaar hebben wij weer de nodige plannen. Samen met u als ouders, met alle kinderen en 
met ons team zetten we de ingeslagen weg voort. Voor nu wens ik u en uw kinderen een heel fijn 
schooljaar en graag tot ziens! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Micha van Tulden 
Directeur cbs Oranje Nassau 
 
 
Corona-update 
Deze week hebben we in afstemming met de MR een korte evaluatie van de huidige corona-
maatregelen gemaakt. We hebben opgemerkt dat het op de eerste schooldag erg vol was op en langs 
het schoolplein. Met enkele kleine aanpassingen is in de dagen daarna gebleken dat afstand houden 
tussen volwassenen goed mogelijk is. Wij danken u voor uw blijvende aandacht daarvoor.  
 
Schoolreis  
Komende maandag krijgen alle kinderen en begeleiders een informatiebrief over de schoolreis van 
maandag 14 september. Groep 3 t/m 4 en ZON-groep 1 gaan naar Blijdorp en groep 5 t/m 7 en ZON-
groep 2 gaan naar Duinrell. Groep 1, 2 en 8 zijn die dag vrij. De meeste ouders hadden vorig jaar al 
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een betaling gedaan voor de schoolreis. Op een later moment ontvangen alle ouders ook een bericht 
over de vrijwillige ouderbijdrage. Heeft u vorig jaar al voor de schoolreis betaald, dan wordt dit 
bedrag uiteraard niet nogmaals gevraagd.  
 
Inschrijven startgesprekken 
Op 21 en 24 september zijn de startgesprekken. Het startgesprek is bedoeld voor een kennismaking 
tussen u en de leerkrachten, over uw kind. Samen gaat u kort in gesprek en kunnen bijvoorbeeld de 
volgende vragen aan de orde komen: 

• Wie zijn de vriend(inn)en van uw kind? 

• Wat doet uw kind graag? En waar is uw kind goed in? 

• Wat moeten we nog van uw kind weten? 

• Welke bijdrage zou u komend schooljaar kunnen/willen leveren? 
Natuurlijk is er voor u en de leerkracht ook ruimte voor anderen vragen. 
Wij willen u vragen deze van tevoren met uw kind te bespreken.  
 
U krijgt van ons een mail met inloggegevens en kunt zich vanaf dinsdag 8 
september (6:00 uur) inschrijven via de knop Schoolgesprek in de 
schoolapp. U kunt inschrijven tot en met maandag 14 september. Als u niet 
tijdig inschrijft, krijgt u van de leerkracht te horen op welke tijd u op school 
verwacht wordt. Wij wensen u goede startgesprekken toe. 
 
Jantje Beton-actie 9 t/m 23 september 
Onze school gaat lootjes verkopen voor de Jantje Beton-actie. De helft van de opbrengst is voor 
Jantje Beton, de andere helft is om buitenspelen op onze school te stimuleren.  
 
Buitenspelen 
Spelen is niet alleen heel leuk, het is ook belangrijk. Misschien nog wel belangrijker dan rekenen of 
schrijven. Door te spelen krijgen kinderen namelijk de beweging die ze nodig hebben voor een 
gezonde ontwikkeling. En tegelijkertijd keren ze allemaal belangrijke dingen, zoals vrienden maken, 
omgaan met tegenslagen en lak hebben aan vervelende mensen. Dingen die later best nog wel eens 
van pas komen. Toch wordt spelen door tijdgebrek en te weinig speelplaatsen steeds minder 
vanzelfsprekend. Kinderen moeten steeds meer en spelen steeds minder. 3 op de 10 kinderen speelt 
niet of slechts één keer per week buiten. Daar doet Jantje Beton iets aan. Met De Kleine Jantje Beton 
Loterij. Iedereen die een lot koopt, stimuleert spelen tijdens en na schooltijd.  
 
Schoolplein 
Het schoolplein biedt kinderen goede mogelijkheden om tijdens en na schooltijd actief te zijn en hun 
batterij op te laden. Het schoolplein staat zelfs in de top 3 van favoriete plaatsen om te spelen. Een 
belangrijke (speel)plek dus! Dit schooljaar laten wij voor onze school een groen-blauw schoolplein 
ontwerpen. Het opgehaalde geld gebruiken wij voor de uitvoering van dat ontwerp.  
 
Verkoop 
Onze leerlingen verkopen veilig lootjes met aangeleverde 1,5 meter-afstand materialen of online, via 
de ‘Tikkie jij bent ‘m!’. Dit is helemaal veilig en eenvoudig. Een lootje kost 3 euro. Familie, vrienden 
en kennissen, helpen jullie mee? Ieder verkocht lootje helpt! Meer weten: www.jantjebeton.nl 
 
Jaarplan 
Het jaarverslag van het afgelopen schooljaar is voor de vakantie met de MR gedeeld. Deze is te lezen 
in de app onder Informatie – Medezeggenschapsraad. Ook het jaarplan voor dit cursusjaar is met de 
MR gedeeld. Belangrijke speerpunten zijn: 
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• Visie en methodiek op effectief rekenonderwijs vernieuwen 

• Vignet ‘Gezonde School Welbevinden’ aanvragen 

• Ontwerp van een ‘groen-blauw’ schoolplein 

• Versterken burgerschapsvorming door het starten van de leerlingraad 

• De ZON-aanpak implementeren binnen Scholen van Oranje/cbs Oranje Nassau 
 
Voorronde Cruyff Court kampioenschappen 
Op woensdag 23 september 2020 vindt de Cruyff Courts 6 
tegen 6 voorronde plaats op het Cruyff Court naast oze 
schoolZit jij in groep 7 of 8 op de basisschool, ben je tussen 
de 10 en 12 jaar oud en wil jij de nieuwe kampioen van 
Cruyff Courts 6 vs 6 worden in Dordrecht? Verzamel dan 
minimaal 6 vrienden of vriendinnen. Meer info en 
aanmelden, klik hier. 
 
Rookvrij schoolplein 
Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle onderwijsterreinen 
wettelijk rookvrij zijn. Dat geldt ook voor schoolpleinen. Het 
rookvrij maken van de terreinen van onderwijsinstellingen 
gebeurt met een goede reden. Elke dag beginnen 
gemiddeld 75 jongeren onder de 18 jaar met dagelijks 
roken. Uit onderzoek blijkt dat hoe jonger men begint met 
roken, hoe groter de kans op verslaving is en hoe moeilijker 
het is om te stoppen met roken. Zien roken, doet roken en 
dat willen we in Nederland met elkaar voorkomen. Daarom 
geldt ook op ons schoolplein vanaf heden een rookverbod. 
Dank voor uw medewerking!   
 
Even voorstellen – Juf Kerstin 
Mijn naam is Kerstin van Overbeek en ik woon nu alweer zo’n 17 jaar in Dordrecht met Marcel en 
onze twee kinderen Eline van 10 jaar en Martijn van 6 jaar. Veertig jaar geleden ben ik geboren in 
Zweden, vandaar dat je mijn naam uitspreekt als Sjѐrstien, maar als klein meisje van anderhalf ben ik 
alweer naar Nederland verhuisd. De afgelopen zestien jaar heb ik gewerkt als Ergotherapeut. Maar 
na elke doelgroep inmiddels wel gezien te hebben, ging het kriebelen om het roer om te gooien en 
heel wat anders te gaan doen. Ooit wilde ik na de middelbare school Pedagogiek gaan studeren, 
maar dit heb ik door sombere baanperspectieven destijds geparkeerd. Ik besloot mijn hart alsnog te 
volgen en het afgelopen jaar te onderzoeken of het ‘juffen bestaan’ iets voor mij zou zijn. Ik ben de 
verkorte deeltijd Pabo gaan volgen naast mijn werk en heb een jaar lang op de Julianaschool in 
Dubbeldam stage mogen lopen in een groep 5 en vervolgens in een groep 1/2. Dit vond ik zo leuk dat 
ik de knoop heb doorgehakt en nu vol voor het onderwijs ga! Ik ben 
deze week gestart op de Oranje Nassau School en volgens mij komt 
het ook aankomend jaar helemaal goed in zo’n leuke school! Ik vind 
het erg leuk dat ik nu in een combinatie groep 2/3 les mag gaan 
geven. Ik vind les geven aan kleuters heel erg leuk en ben zelf een 
enorme boekenwurm dus hoe leuk is het om kinderen van groep 
drie zelf te leren lezen en dit enthousiasme door te kunnen geven?! 
 
Even voorstellen – Juf Willy  
Mijn naam is Willy Diekerhof. Op maandag en na de herfstvakantie op maandag en dinsdag ben ik 
werkzaam in groep 2/3 samen met juf Hanneke Reinink. Vele jaren heb ik met plezier in groep 5/6 
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lesgegeven daarna heb ik de stap naar het Voortgezet onderwijs gedaan. Met veel onderwijservaring 
heb ik er nu voor gekozen om terug te keren naar de basisschool. Op de basisschool is er meer 
ruimte voor creativiteit en ook de kleinschaligheid spreekt mij meer aan. Dit heb ik afgelopen 
maandag ook gelijk mogen ervaren en met een warm team en een goed georganiseerde school, gaat 
dit met elkaar nog veel mooi onderwijs opleveren! 
 
 
Vanuit de ouderraad 
 
Schoolfotograaf 
Op 29 en 30 september komt de schoolfotograaf. U heeft hier een aparte mail over ontvangen. Voor 
de broertjes/zusjesfoto’s (woensdagmiddag 30 september) is het verplicht aan te melden. Uiteraard 
geldt ook dan in de school tussen volwassenen de 1,5 meter regel. 
 
 
Belangrijke (en actuele) data 
Op www.oranjenassauschool.nl en in onze app vindt u de actuele activiteitenkalender voor het gehele 
schooljaar. Belangrijke data voor de komende tijd zijn:  
 
8 t/m 14 september  Inschrijven voor startgesprek 
9 t/m 23 september Jantje Beton-actie 
14 september  Schoolreis groep 3 t/m 7 en ZON-groepen, groep 1, 2 en 8 vrij 
18 september  Volgende nieuwsbrief (in de app en op de website) 
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