Vrijdag 2 oktober 2020

Update corona
De GGD ontvangt momenteel veel vragen, ook uit het onderwijs. Door de drukte lukt het hen helaas
niet altijd om snel op vragen te reageren. Daarom hebben zij een aantal veel voorkomende zaken
met ons gedeeld. We vinden het belangrijk u hiervan op de hoogte te houden:
• Kinderen tot en met groep 8 mogen naar school bij verkoudheidsklachten. Docenten mogen
bij verkoudheidsklachten niet naar school en laten zich (bij voorkeur) testen;
• Als een leerling of docent last heeft van koorts, benauwdheid of hoesten, moeten zij
thuisblijven;
• Als een huisgenoot (ouder/verzorger/broer/zus/kind) van een leerling of docent koorts heeft
of benauwd is, mag de leerling/docent niet naar school. Het hele gezin moet thuisblijven;
• Als een huisgenoot van een leerling of docent positief getest is op corona, mag de
leerling/docent niet naar school. Ze moeten thuisblijven (in quarantaine) t/m 10 dagen na
het laatste contact met de positief geteste persoon;
• Klasgenoten en docenten van een positief geteste leerling worden in principe niet
aangemerkt als nauwe contacten. Als een leerling (t/m groep 8) in nauw contact (meer dan
15 minuten binnen 1,5 meter) is geweest met iemand die positief getest is op corona, mogen
zij dus wel naar school, sport en BSO. Ze mogen echter niet naar verjaardagen of op bezoek
bij familie en vriendjes; voor docenten geldt dat zij in dit geval niet naar school komen.
• Als er één leerling positief getest is, moet het kind in isolatie (gedurende minimaal 7 dagen
na start klachten EN 24 uur klachtenvrij). De klasgenoten en docenten hoeven niet in
quarantaine (behalve als ze via het bron- en contactonderzoek van de GGD worden
aangemerkt als nauw contact) en mogen dus naar school. Klasgenoten die naast elkaar in de
les zitten worden niet aangemerkt als nauw contact;
• Als één leerkracht positief getest is, moet deze ook in isolatie. De leerlingen hoeven niet in
quarantaine en mogen dus naar school.
Mad Science naschoolse cursus!
Gisteren heeft groep 3 t/m 8 genoten van de
Mad Science-show. De professor liet allerlei
spannende en bijzondereproefjes zien en we
zagen heel veel enthousiaste kinderen!
Deze kinderen hebben een flyer mee naar huis
gekregen van de naschoolse cursus van Mad
Science. Zij kunnen vanaf 5 november zes
weken lang iedere donderdag (15.30-16.30
uur) meegenomen worden in de wondere
wereld van proefjes en experimenten! 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! Inschrijven kan tot en met 11 oktober en vol=vol. Nu al
nieuwsgierig? Bekijk hier de lessen of kijk op onze website.

TV-opname
Gisteren zijn de opnames gemaakt voor een fragment in het RTL4programma Onderweg naar de regio! De komende weken worden alle
fragmenten gemonteerd. Zodra duidelijk is wanneer onze school in de
uitzending komt, hoort u dit van ons.
Kinderboekenweek 30 september t/m 11 oktober
De kinderboekenweek is begonnen! Ook komende week gaan we extra activiteiten doen rondom het
thema ‘En toen?’. We hopen dat u het lezen thuis ook extra zult stimuleren. Helaas zal vanwege
corona de jaarlijkse boekenmarkt dit jaar niet doorgaan. Vandaag krijgen alle kinderen wel een
voucher van de boekhandel ’t Ramsjgat die normaal op de boekenmarkt staat. Hiermee krijgen de
kinderen 10% korting op de aanschaf van een nieuw boek. Veel leesplezier!
Leerlingraad gekozen
De afgelopen weken hebben verschillende kinderen uit groep 5 t/m 8 en ZON-groep 2 meegedaan
aan de verkiezing voor de leerlingraad. Zo ervaren de kinderen een stukje burgerschapsonderwijs in
de school. Gisteren kwamen de gekozen vertegenwoordigers met met de directeur bijeen voor een
eerste kennismaking! Uit de verschillende groepen zitten deze kinderen in de leerlingraad: Rolina en
Gabriel (groep 5), Mika en Lisanne (groep 6), Helen en Joaz (groep 7), Naomi en Anna (groep 8) en
Lijntje en Sepp (ZON-groep 2). Op vrijdagen voor de vakanties komt de leerlingraad bijeen, te
beginnen bij vrijdag 16 oktober. Op onze website leest u nog meer over de leerlingraad.
Margemiddag
Op vrijdag 16 oktober (voor de herfstvakantie) is groep 1 t/m 8 ‘s middags vrij, zie ook de
jaarkalender. ZON-groep 2 heeft om 15:00 uur vakantie.
Bijbelverhalen
Deze weken vertellen we allerlei verhalen uit het bijbelboek Exodus. Verhalen over slavernij in
Egypte, over een lange tocht door de woestijn en over tien leefregels. Zo gaat het volk op weg naar
de vrijheid. Het zijn geweldige verhalen om te vertellen. En tegelijk zijn het betekenisvolle verhalen,
waar je iets van kunt leren voor de weg die je zelf gaat. Of zoals een bijpassend lied zegt:
Alleen zou ik verdwalen in een wereld als U er niet bent
Ik zou niet kunnen zeggen waar ik heen moet als ik U niet ken
U bent het licht op mijn pad zonder U weet ik niet wat…
ik zou moeten doen om te leven tot eer van uw naam.
Wijs mij de weg, er zijn er zoveel om te gaan
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.
Week van de Opvoeding
De Week van de Opvoeding (5 t/m 11 oktober) staat in het teken van opvoeden en ouderschap.
Hierbij draait het om de ontmoeting en uitwisseling van kennis tussen ouders, medeopvoeders en
professionals. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd. Klik hier voor een overzicht, met

onder meer op vrijdag 9 oktober in Speelotheek Pip&Zo achter onze school tussen 14.30-16.30 uur
een spetterend programma.
Sponsor onze school gratis!
Koopt u wel eens online? Vergeet dan volgende keer niet om eerst www.sponsorkliks.com te
bezoeken en cbs Oranje Nassau uit Dordrecht te selecteren als sponsordoel. Via de site van
SponsorKliks komt u uit bij ruim 300 winkels waar u precies hetzelfde betaalt, maar gaat er een
commissie naar onze school. U sponsort dus gratis! Om het nog makkelijker te maken kun je ook de
SponsorKliks Chrome browser extensie installeren. Deze zorgt ervoor dat je CBS Oranje Nassau
automatisch sponsort wanneer je bij deze webwinkels shopt. Het vergeten van onze
SponsorKlikspagina wordt dus tot een minimum beperkt!

Vanuit de ouderraad
Schoolfotograaf
Afgelopen dinsdag en woensdag zijn de kinderen op de foto geweest bij de schoolfotograaf. Het
resultaat laat nog even op zich wachten. De verwachting is dat de foto bestelkaarten over ongeveer 3
weken worden uitgedeeld. Woensdagmiddag waren de broertjes en zusjes aan de beurt. In school
heeft de ouderraad alle coronamaatregelen toegepast. Dankzij jullie medewerking is de fotosessie
goed verlopen (en dank aan Esther en Astrid van de OR voor twee lange dagen inzet! – red.).
Nieuwe OR-leden gezocht!
Als ouderraad zijn wij op zoek naar nieuwe enthousiaste moeders en/of vaders voor in de ouderraad.
De OR houdt zich 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. Je investeert jouw vrije tijd, maar het is leuk en
dankbaar om te doen! 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:
5 oktober
6 oktober
12 oktober
15 oktober
16 oktober
16 oktober
16 oktober

Landelijke Dag van de Leerkracht
Kinderboekenweek: groep 8 leest voor in andere groepen
Drempelonderzoek groep 8
Vergadering MR
Leerlingraad
Margemiddag: groep 1 t/m 8 vrij
Volgende nieuwsbrief (in de app en op de website)

