
 

                  

We gaan starten! 
Allereerst hoop ik dat u en de kinderen een heerlijke zomervakantie hebben gehad. Maandag start 
een nieuw schooljaar. Misschien een beetje spannend, maar ook fijn om elkaar weer te ontmoeten! 
We gaan er samen met alle kinderen en hun ouders/verzorgers een fijn schooljaar van maken. Een 
speciaal welkom aan de nieuwe leerlingen en hun ouders; we hopen dat ieder zich snel thuis zal 
voelen op onze school! 
 
In deze nieuwsbrief, die voortaan iedere maand in de app en op de website verschijnt, wordt u vast 
over een aantal zaken geïnformeerd. Van de leerkracht ontvangt u binnenkort ook een mail met 
informatie over de groep waar uw kind in komt. 
 
Ik wens u en de kinderen een goed weekend en we kijken uit naar maandag! 
 
Namens het team en staf, 
 
Micha van Tulden, directeur cbs Oranje Nassau 
  
 
Juf Wilma 
Onlangs heeft juf Wilma het nare bericht ontvangen dat bij haar borstkanker is geconstateerd. Het 
blijkt gelukkig dat het niet agressief is en nog klein. Wel zal het betekenen dat juf Wilma al volgende 
week woensdag zal worden geopereerd. De uitslag van de operatie zal bepalen hoe het 
vervolgtraject eruit gaat zien. Wij zijn allemaal erg geschrokken van dit nieuws. Tegelijkertijd merken 
we dat juf Wilma vol goede moed aankijkt tegen de komende periode van operatie en 
behandelingen. Meester Co zal haar komen vervangen. Wij wensen juf Wilma ook vanaf deze plaats 
heel veel sterkte en beterschap toe!   
 
Schoolgids en activiteitenkalender 
Op onze website www.oranjenassauschool.nl én in de schoolapp vindt u de nieuwe schoolgids. Bij de 
directie kunt u indien gewenst ook een papieren versie opvragen. Ook de schoolvakanties, 
studiedagen en de activiteitenkalender zijn daar te vinden. De activiteitenkalender is onder 
voorbehoud van mogelijke wijzigingen. Vanzelfsprekend wordt u in geval van wijzigingen op de 
hoogte gesteld. 
 
Corona-update 
Met betrekking tot corona gelden dezelfde maatregelen als voor de vakantie. Dat betekent onder 
meer dat: 

• Kinderen vanaf groep 2-3 zelfstandig naar binnen en buiten gaan; groep 1-2 wordt op het 
plein (verzamelen naast de zandbak) opgehaald door de leerkracht; 

• Ouders in school kunnen komen indien nodig, bijvoorbeeld om iets belangrijks te vertellen of 
voor een gesprek, uiteraard wel met 1,5 meter afstand tussen alle volwassenen, zowel in 
school als op het plein; 
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• Hoewel het advies vanuit de overheid voor het hanteren van ‘bubbels’ niet meer van 
toepassing is, blijven kinderen toch zoveel mogelijk bij hun eigen groep; alleen als het echt 
niet anders kan (bijvoorbeeld als door gebrek aan invallers een groep wordt verdeeld) komen 
kinderen tijdelijk in een andere groep. Buiten mogen groepen wel tegelijk op het plein zijn; 

• Verder blijven de bekende hygiëne- en ventilatiemaatregelen van kracht. 
 
Inschrijven startgesprekken 
Op dinsdag 14 en donderdag 16 september zijn de startgesprekken. Dit 
gesprek vindt fysiek plaats in het lokaal van uw kind, uiteraard op 1,5 meter 
afstand. 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 vrijdag 3 september (6:00 uur) 
inschrijven via de knop Schoolgesprek in de schoolapp. U kunt inschrijven tot en met woensdag 8 
september. Als u niet binnen deze periode inschrijft, krijgt u van de leerkracht te horen op welke tijd 
u op school verwacht wordt. Wij wensen u goede startgesprekken toe. 
 
Aftrap Gezonde én Afvalvrije School 
Voor de vakantie ontving u het bericht dat wij Gezonde School zijn geworden! Ook worden wij vanaf 
dit schooljaar Afvalvrije School. Op onze website kunt u meer lezen over de afvalvrije school. Op 
donderdag 2 september is de aftrap van Gezonde School én Afvalvrije School. Deze ochtend zal 
mevrouw Debjani van de Dienst Gezondheid en Jeugd een plaquette van de Gezonde School 
overhandigen. Ook zal deze dag een vuilniswagen bij school staan. Iedere groep mag daar een kort 
bezoekje brengen en krijgt in de klas bezoek van een afvalcoach van HVC. Deze afvalcoach helpt de 
groepen om het afval dat er is te beperken én op de juiste manier te scheiden.  
 
Gezonde tussendoortjes 
Wij moedigen elkaar aan om gezonde tussendoortjes te eten en water te drinken. Vanaf dit 
schooljaar doen we dat op maandag, woensdag en vrijdag. Ieder kind krijgt daarom maandag een 
Dopper-drinkfles cadeau. Mocht uw kind al een Dopper hebben, dan is het handig dat hij/zij die naar 
school meeneemt. Zo houden we de flessen makkelijker uit elkaar. Bovendien gaan wij ons 
inschrijven voor het project EU-schoolfruit in de hoop dat dit toegekend wordt. Wij vinden het 
belangrijk kinderen al van jongs af aan samen met u als ouders/verzorgers te leren zich gezond te 
gedragen en zo verantwoordelijk om te gaan met zichzelf en hun omgeving. Daarom zullen we tot de 
herfstvakantie in school verantwoordelijk gedrag stimuleren met het uitdelen van blauwe muntjes.  
 
Gymtijden 
De kinderen van groep 1 en 2 zullen dit schooljaar Nijntje beweeglessen volgen. Meer informatie 
daarover volgt later. Op de vrijdagen worden de lessen bewegingsonderwijs gegeven door juf 
Vivianne van Move Academy.  
 

Groep  Wanneer Gymtijd 

Groep 2-3 Vrijdag 8:30-9:30 uur 
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Groep 4 Dinsdag 
Vrijdag 

8:30-9.25 uur 
9:30-10:10 uur 

Groep 5 Dinsdag 
Vrijdag 

9:25-10:20 uur 
10:10-10:50 uur 

Groep 6 Dinsdag  
Vrijdag 

10.20 – 11.15 uur 
10.50 – 11.30 uur  

Groep 7 Dinsdag 
Vrijdag 

11.15 – 12.00 uur  
13.15 – 14.15 uur  

Groep 8 Maandag 
Vrijdag 

11.15 – 12.00 uur  
14.15 – 15.15 uur  

ZON-groep Vrijdag 11.30 - 12.30 uur  

 
Schoolreis  
Na een schooljaar met minder mogelijkheden vanwege corona voor speciale activiteiten, wilden we 
dit schooljaar met de schoolreis iets speciaals aan de kinderen geven. Daarom gaan we op vrijdag 1 
oktober a.s. met de ZON-groep en groepen 3 t/m 8 op schoolreis naar de Efteling! Normaal gaat 
groep 8 niet op schoolreis maar op schoolkamp. Dit jaar mogen zij op kamp én op schoolreis! 
Natuurlijk gebeurt dit alles binnen de richtlijnen van het RIVM i.v.m. Corona. We hebben ook te 
maken met een vaste aankomsttijd bij de Efteling, namelijk 10:30 uur. Dat zal betekenen dat we wat 
later dan gewoonlijk vertrekken en ook tot uiterlijk 17:00 uur in de Efteling zullen blijven. Meer 
informatie over de schoolreis volgt in september. Kinderen uit groep 1 en groep 2 zijn deze dag vrij. 
 

 
 
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:  
 
30 augustus  Eerste schooldag 

Vanuit de OR 
 
De 4 PLUS supermarkten van Dordrecht stellen gezamenlijk maar liefst 75.000 euro beschikbaar 
voor de Dordtse verenigingen en clubs. Van maandag 6 september tot en met zaterdag 13 
november 2021 kunnen klanten van PLUS euro's sparen voor hun Club of vereniging. En dat 
bedrag kan dus flink oplopen! 
  
HOE WERKT DE ACTIE! 
De klant ontvangt bij elke 10,- euro aan boodschappen en wekelijkse actieproducten een voucher 
met unieke code waarmee zij op een speciale website kunnen stemmen op hun favoriete club of 
vereniging. Na de actieperiode wordt het totale sponsorbedrag verdeeld over de deelnemende 
clubs en verenigingen. Ook de Oranjenassauschool kun je kiezen als sponsordoel. Sparen jullie 
ook mee voor de O.N.S.? 
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2 september  Aftrap Gezonde en Afvalvrije School 
3 t/m 8 september Inschrijven voor startgesprek 
10 september  Nieuwsbrief september (in de app en op de website) 
14 en 16 september Startgesprekken 
29 en 30 september Schoolfotograaf 


