Vrijdag 10 september 2021

Juf Wilma
Eerder berichtten wij u dat bij juf Wilma borstkanker is geconstateerd. We zijn blij u te kunnen
melden dat de operatie geslaagd is! Wij wensen haar een goed herstel in de komende weken.
Corona-update
Evenals voor de vakantie vormt een klas/groep voor ons een cohort en houden we die
zoveel mogelijk afzijdig van andere groepen. Mocht er binnen een groep iemand positief
getest zijn dan geldt nog steeds dat die groep in quarantaine moet. Dit geldt niet voor
kinderen die in de 6 maanden daarvoor corona gehad hebben. Kinderen die in quarantaine
gaan krijgen in principe na twee dagen online les.
Startgesprekken
Op 14 en 16 september zijn de startgesprekken. Het
startgesprek is bedoeld voor een kennismaking tussen
u en de leerkrachten, over uw kind. Dit gesprek kan
uiteraard alleen doorgaan als u op alle triagevragen
(zie hiernaast →) nee kunt antwoorden én 1,5 meter
tot anderen houdt. Ook hebben wij tussen alle
gesprekken 5 minuten pauze ingepland, om contacten
onderling beperkt te houden. Wij wensen u goede
startgesprekken toe.
Kindgesprekken
Naast een startgesprek met u als ouder zullen de
leerkrachten vanaf groep 3 ook een startgesprek met
uw kind voeren. Dit gebeurt de komende weken
tijdens de gymles op de vrijdagen. In dit gesprek
hebben de leerkracht en uw kind het over de start van
het jaar en alles wat er nodig is om elkaar goed te
leren kennen en begrijpen. In de ZON-groep is dit al
vast onderdeel van de werkwijze.
Schoolreis naar de Efteling
Op vrijdag 1 oktober gaat groep 3 t/m 8 en de ZON-groep op schoolreis naar de Efteling! Doordat we
op een vast tijdstip (10:30 uur) de Efteling in mogen, zal de bus 9:30 uur vertrekken. Uw kind mag
daarom wat later op school komen en wordt om 9 uur op school verwacht. Volgende week ontvangt
u een mail met de overige informatie over de schoolreis. Groep 1 en groep 2 zijn deze dag vrij (dus
ook de groep 2-kinderen uit de combinatiegroep 2-3).
Thuis inloggen bij Basispoort
De wijze van thuis inloggen bij Basispoort is veranderd vanaf schooljaar 2021-2022. U heeft hierover
een bericht ontvangen. Gemist? Klik dan hier om het nog eens terug te lezen.

Kinderboekenweek 2021
Ook dit jaar besteden wij aandacht aan leesplezier tijdens de Kinderboekenweek. Deze start op
woensdag 6 oktober. Het thema dit jaar is ‘Worden wat je wil’.

Huisvesting ZON
De komende weken gaat de eigenaar van ons schoolgebouw, Arcade, een aantal verbouwingen
uitvoeren. Rond de herfstvakantie hopen zij dit af te ronden. Daarna zal de ZON-groep in het gebouw
verhuizen naar wat voorheen de Speelotheek was en het aangrenzende lokaal! Vanaf dat moment
zitten wij als Oranje Nassauschool niet meer in wat wij de zijvleugel noemen. Het Kraaiennest van
SDK zal daar wel blijven. De overige lokalen daar krijgen een nieuwe bestemming.
We zullen er op toezien dat de verbouwing met zo min mogelijk
overlast gepaard gaat. We kijken uit naar een mooie ruimte
voor de ZON-groep. Ook is het fijn om als collega’s van de ZONgroep en reguliere groepen nog dichter bij elkaar te zitten.
Wanneer er meer over bovenstaande te melden is, hoort u
daarvan.
Bijbelverhalen
Het verhaal van Israël begint met Abraham, Isaak en Jakob. In deze periode lezen we over hen. Het is
een verhaal waarin voortdurend plannen gemaakt worden, waarna het vaak toch anders loopt dan
gedacht. Met de kinderen denken we na over hun eigen plannen, en hoe het voelt als je die moet
aanpassen.
Typecursus volgen
LOI Kidzz biedt ook dit jaar een typecursus voor kinderen uit groep 6, 7 en 8. Uw kind krijgt hierover
vandaag een envelop mee naar huis. Bij interesse kunt u de aanmelding uit de envelop weer bij de
leerkracht inleveren, dan zorgt school voor de inschrijving.
Nieuwe OK-Coach
Voor de zomervakantie ontvingen wij het nieuws dat Saskia de Waard, de ouderkind-coach die aan
onze school verbonden is, afscheid heeft genomen. Inmiddels is er een OK Coach aangesteld in de
persoon van Ingrid Vissers. Zij is al ervaren als OK-coach in andere wijken in Dordrecht en vanaf dit
nieuwe schooljaar 2021/2022 kunt ook u dus bij haar terecht. Kijk hier op onze website voor meer
informatie over wanneer contact met de OK-coach wijs is en hoe u in contact kunt komen.

Vanuit de ouderraad
Schoolfotograaf
De achtergrond van de schoolfoto is dit jaar wit. De kinderen zijn op de volgende dagen aan de beurt
voor de schoolfoto:
Woensdagochtend 29 september

Donderdagochtend 30 september

Groep 2/3
ZON
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Hele school
Groep 1/ 2
Groep 4
Groep 5

Op wioensdagmiddag: broertjes/zusjes. Hiervoor heeft u nog tot 15 september de tijd om het briefje
voor de broertjes/zusjes foto in te leveren.
Nieuwe OR-leden gezocht
De ouderraad is op zoek naar enthousiaste ouders die de OR komen versterken! Reageren of meer
weten: mail naar 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:
14 en 16 september
15 september
29 en 30 september
1 oktober
8 oktober

Startgesprekken
Gebedsgroep
Schoolfotograaf
Schoolreis, groepen 1 en 2 vrij
Nieuwsbrief oktober (in de app en op de website)

