Vrijdag 18 september 2020

Startgesprekken
Op 21 en 24 september zijn de startgesprekken
ingepland. Wij gaan ervan uit dat u alleen naar de
afspraak komt als u alle triage-vragen met nee kunt
antwoorden (zie afbeelding hiernaast).
Tijdens deze gesprekken gelden de volgende afspraken:
1. In de school geldt een vaste looproute: groep 1
t/m 8 komt binnen via de hoofdingang en verlaat
de school via de zij-ingang bij het Cruyff-court.
Voor de ZON-groepen geldt de ZON-ingang ook
als uitgang;
2. Desinfecteer bij binnenkomst uw handen;
pompjes staan bij de ingangen;
3. Houd minimaal 1,5 meter afstand van anderen.
Mad Science: show + naschoolse cursus!
Tijdens de Oranjedagen in groep 3-4 wordt ieder jaar een
professor van Mad Science uitgenodigd om de kinderen mee te nemen in de wereld van Wetenschap
& Techniek. Uiteindelijk willen wij echter dat steeds meer kinderen iets van de Oranjedagen kunnen
beleven. Daarom komt een van de Mad Science professoren op 1 oktober voor alle kinderen van
groep 3 t/m 5 en voor alle kinderen van 6 t/m 8 + ZON-groep 2 een spectaculaire show geven!
De kinderen krijgen deze dag een flyer mee naar huis en kunnen zich voor een naschoolse cursus
inschrijven. De kinderen worden vanaf 5-11-2020 zes weken lang iedere donderdag meegenomen in
de wondere wereld van experimenten, proefjes en demonstraties! Elke week staat een nieuw thema
centraal en zal de professor de wetenschap en techniek die daarachter zit uitleggen. Natuurlijk gaan
de kinderen ook zelf aan de slag als echte wetenschappers! LET OP! De inschrijftermijn is van korte
duur! Inschrijven kan vanaf 21 september t/m 11-10-2020 en vol=vol. Nu al nieuwsgierig? Bekijk hier
de lessen of klik vanaf 21 september op het inschrijfformulier.
Opnames televisieprogramma Onderweg naar de regio
Op donderdagochtend 1 oktober wordt in onze school gefilmd voor een fragment in het RTL4programma Onderweg naar de regio. U heeft hier gisteren een email over ontvangen. Er worden
onder meer opnames over de Mad Science-show, de leerlingraad en het gebruik van onze
beloningsmuntjes.
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.

Margedag 22 september
Dinsdag 22 september is voor groep 1 t/m 8 een margedag; deze groepen zijn die dag vrij. Zoals
eerder aangegeven maken de ZON-groepen minder lesuren, waardoor zij deze dag wel les krijgen.
Jantje Beton-actie t/m 23 september
Vorige week hebben de kinderen lootjes mee naar huis gekregen om te verkopen voor de Jantje
Beton-actie. Zij kunnen deze veilig verkopen met de aangeleverde 1,5 meter-afstand materialen of
online, via de ‘Tikkie jij bent ‘m!’. We zien dat dit heel goed gaat! De jonge kinderen krijgen thuis wat
hulp bij het verkopen, dank daarvoor! Tot volgende week woensdag 23 september kunnen de
kinderen nog lootjes verkopen. Meer weten: www.jantjebeton.nl
Resultaten veiligheidsmonitor verder gestegen
Twee keer per schooljaar nemen wij bij alle kinderen een veiligheidsmonitor af. In groep 5 t/m 8
vullen de kinderen ook zelf hun veiligheidsbeleving in. We hebben de resultaten van afgelopen jaar
met voorgaande jaren vergeleken en zien dat de veiligheidsbeleving blijft stijgen en de pestbeleving
opnieuw is gedaald. Dat geeft ons het vertrouwen dat het welbevinden van de kinderen op onze
school goed is en dat zij zich veilig voelen. En wanneer dit toch even niet zo is, dat we weten hoe we
moeten handelen. De exacte resultaten en meer over onze kwaliteitszorg leest u hier.
NIEUW!
Voor de zomervakantie zijn de kleuterlokalen voorzien van nieuwe banken, tafel en stoeltjes. Deze
week zijn ook de nieuwe kasten geleverd. Veel plezier lieve kleuters en juffen!

Schilders gezocht
Op het kleuterplein hebben wij een aantal borden, waarmee wij onze speel- en leerhoeken
afbakenen. Tussen al het nieuwe meubilair valt wel erg op dat deze borden toe zijn aan een nieuw
likje verf. Wij zoeken een of enkele ouders die het leuk vinden om deze borden een hip verfjasje te
geven. Wilt u ons helpen, dan kunt u zich opgeven bij juf Margo:
m.besseling@oranjenassauschool.nl.

Kinderboekenweek 30 september t/m 11 oktober
Ook dit jaar schenken wij weer veel aandacht aan (voor)lezen. Iedere vrijdagmiddag leest de hele
school. En natuurlijk doen wij ook weer mee met de kinderboekenweek. Het thema is: En toen?
Anderhalve week lang gaan we extra activiteiten doen rondom het (voor)lezen en we hopen dat u dit
ook thuis zult stimuleren. Helaas zal vanwege corona de jaarlijkse boekenmarkt dit jaar niet
doorgaan. Wel ontvangen alle kinderen een voucher van de boekhandel die normaal op de
boekenmarkt staat. Hiermee krijgen de kinderen korting op de aanschaf van een nieuw boek!

Peuters zijn welkom!
Misschien heeft u ons wel eens gezien in het lokaal naast de hoofdingang. Of ziet u ons lopen aan ons
“treintje” als wij de peuters ophalen vanaf onze ophaalplek. Wij zijn peuterspeelzaal ‘De
Polderpeuters’. Bij ons kunnen peuters lekker spelen en bieden we uw peuter door middel van vaste
gebruiken en handelingen een veilige en leerzame plek, waar kinderen met plezier zijn! De peuters
kunnen bij ons spelen vanaf 2 jaar. Op dit moment hebben wij 3 groepen. De peuters komen op
vaste dagen in een eigen groep en spelen 2 of 4 keer. De methode waar wij mee werken heet Uk en
Puk. Deze methode biedt ons als pedagogisch medewerkers praktische handvatten om peuters bij de
ontwikkeling te begeleiden. Op dit moment is er ruimte voor nieuwe peuters en zouden we het fijn
vinden om ook een veilige plek voor uw kind te zijn. U kunt ons bellen om vrijblijvend een keer te
komen kijken: 078-8905975. Of mail naar Peuteropvangpolderpeuters@h3o.nl.
Even voorstellen
Graag stel ik mezelf kort aan u voor. Ik ben Nienke Breekveldt, 19 jaar oud
en ik woon in Dordrecht. Ik studeer momenteel HBO Pedagogiek in Tilburg
in het tweede leerjaar. Ik heb altijd al een kind-gerelateerde studie willen
doen, omdat ik de ontwikkelingen en het gedrag van kinderen heel
interessant vind. Dit jaar kom ik op de maandag en dinsdag stagelopen in
de ZON-groepen en daar kijk ik erg naar uit. In mijn vrije tijd houd ik heel
erg van dansen en zingen en ik ga graag winkelen. Ik vind het fijn en gezellig
om onder de mensen te zijn en ga dan ook graag op pad met vrienden of
familie. Ook houd ik erg van spelletjes. In de weekenden werk ik in een
kledingwinkel. Mocht u vragen hebben, spreek me gerust aan!
Vanuit de ouderraad
Schoolfotograaf
Dinsdag 29 en woensdag 30 september komt de schoolfotograaf op school. Deze maakt een
klassenfoto, een portretfoto en een foto waar je helemaal op staat. De achtergrond is roestbruin. Op
dinsdagochtend gaan we met de hele school op de foto. Groep 2/3, 5 en 6 gaan dan ook op de foto.
Dinsdagmiddag zijn groep 1/2 en de ZON-groepen aan de beurt. Op woensdag ochtend gaan groep 4,
7 en 8 op de foto.

Op woensdagmiddag worden de broertjes/zusjesfoto’s gemaakt. Alle kinderen hebben als het goed is
hun ingeleverde antwoordstrookje (voor de broertjes/zusjes foto) terug gehad met daarop een tijd.
In verband met de coronamaatregelen gelden de volgende regels op woensdagmiddag:
• Er geldt een looproute: via de ingang bij het Cruyff-court komt u naar binnen; na het maken
van de foto’s verlaat u de school via (de aangegeven route naar) de entree van de ZONgroepen;
• Bij binnenkomst zijn op het kleuterplein plaatsen aangewezen voor maximaal 3 gezinnen; u
wacht op een van die plekken tot u een signaal krijgt dat uw kinderen op de foto mogen. Zijn
de 3 plekken vol? Wacht dan nog even buiten;
• De foto’s worden gemaakt in de lerarenkamer. Ouders graag wachten daar op de gang;
• Kom kort voor de tijd van uw afspraak, max. 5 min voor de tijd die op uw briefje staat;
• Er mag geen gebruik gemaakt worden van het toilet.
Groeten Astrid Rutten en Esther de Ruiter
Ouderraad cbs Oranje Nassau
Nieuwe OR-leden gezocht!
Als ouderraad zijn wij op zoek naar nieuwe enthousiaste moeders en/of vaders voor in de ouderraad.
Als ouderraad houden wij ons vooral bezig met het (helpen) organiseren van activiteiten die niet
direct aan het onderwijs zijn verbonden, zoals de schoolfotograaf, vieringen, schoolsport, feesten,
hoofdluiscontrole, inzamelacties en nog veel meer. Het is leuk en dankbaar om te doen! Momenteel
zitten in de ouderraad nog niet zoveel ouders van onderbouw-leerlingen. Daarom hopen we dat met
name ouders uit groep 1 t/m 4 en ZON-groep 1 zich aanmelden. Voor vragen of interesse kunt u
mailen aan OR@oranjenassauschool.nl.

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:
21 en 24 september
22 september
23 september
39 en 30 september
30 sep t/m 9 okt
1 oktober
1 oktober
2 oktober
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