
 

                  

Studiedag 25 oktober 
Op maandag 25 oktober (na de herfstvakantie) is er een studiedag. Het team van de reguliere 
groepen volgt deze dag een training over Leren Zichtbaar Maken; het gaat over een groeimindset, 
samen leren en kinderen nog meer betrekken bij hun eigen leren. De collega’s van de ZON-groep 
richten zich deze dag op de organisatie en expertise binnen hun groep. Op deze dag zijn alle 
leerlingen vrij. De andere studiedagen dit schooljaar zijn donderdag 20 januari, vrijdag 8 april en 
dinsdag 7 juni (zie ook activiteitenkalender op onze website).  
 
Personeel 
We zijn blij te kunnen melden dat juf Froukje is gestart met re-integratiewerkzaamheden; zij is onder 
meer ondersteunend aanwezig bij groep 4 en groep 6. Juf Wilma is onlangs gestart met de fase van 
bestralingen, op weg naar een voorspoedig herstel. 
 
Schoolfruit toegekend! 
Als school stimuleren wij gezond eten en drinken. Deze week ontvingen wij het 
bericht dat onze  aanmelding voor schoolfruit is toegekend! EU-Schoolfruit 
stimuleert kinderen samen in de klas fruit en groente te eten. Deelnemende 
basisscholen ontvangen 20 weken lang iedere week 3 porties groente en fruit 
voor alle leerlingen. En dat helemaal gratis dankzij financiering van de Europese 
Unie. Meer informatie vanuit school ontvangt u op een later moment. Nu alvast 
nieuwsgierig, klik dan hier. 
 
Doorstroomtoets groep 8 
Op alle basisscholen wordt de 'Centrale Eindtoets' afgenomen in groep 8. Vanaf dit cursusjaar heet 
deze 'Centrale Eindtoets' de 'Doorstroomtoets'. In Nederland zijn 5 goedgekeurde aanbieders van 
deze 'Doorstroomtoets'. De afgelopen jaren hebben wij binnen Scholen van Oranje altijd gebruik 
gemaakt van de CITO Eindtoets. Binnen Scholen van Oranje hebben we het afgelopen jaar bekeken of 
een ander toets-aanbieder beter aansluit bij onze wensen voor onze leerlingen. We hebben collega's 
uit de groepen 8 gesproken, leerlingen om hun mening gevraagd en diverse proeftoetsen uit laten 
proberen door de kinderen van de groepen 8 van onze scholen. Zowel leerkrachten als leerlingen zijn 
erg tevreden met de opzet van de doorstroomtoets van DIAtaal (DIA). Deze toets hebben we 
uitgebreid uitgeprobeerd en we hebben ons daarnaast verdiept in de uitgangspunten en werkwijze 
van de 'DIA Doorstoomtoets'. We hebben met de 4 Scholen van Oranje unaniem gekozen voor de 
afname van de 'DIA Doorstroomtoets'. Op onze school zal deze toets in de groepen 8 op woensdag 
20 en donderdag 21 april 2022 worden afgenomen. In deze bijlage vindt u uitgebreide informatie 
over de 'DIA Doorstroomtoets'. 
 
Voorlichting voortgezet onderwijs 
Volgende week doen de leerlingen van groep 8 (ook groep 8-ers uit de ZON-groep) het 
Drempelonderzoek. Dit is een toets die meehelpt in het bepalen van het voorlopig VO-advies. Op 
maandagavond 1 november zijn de ouders van deze leerlingen welkom voor een informatieavond 
over het voortgezet onderwijs. Op 16 en 17 november volgen de voorlopig adviesgesprekken.  
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https://oranjenassauschool.nl/category/jaarkalender
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit/Voor-ouders.htm
https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_1849/File/ouderfolder_dia-eindtoets.pdf


 

 
 

Muzieklessen groep 1 t/m 5 
De komende periode worden in het kader van onderzoek naar muziekonderwijs aan (jonge) kinderen 
speciale muzieklessen gegeven aan groepjes kinderen uit groep 1 t/m 5. Ingrid van Herk is verbonden 
aan het conservatorium en verzorgt deze lessen. Om goed te vergelijken wat haar lessen met de 
muzikale ontwikkeling van kinderen doet, krijgen een aantal kinderen van haar les, de andere 
kinderen uit de groep van de eigen leerkracht.  
 
Leven van kinderen in de toekomst 
HBO Drechtsteden organiseert op woensdag 13 oktober in het Energiehuis een HBO Kids college over 
het leven van kinderen in de toekomst. Dit Kids college is voor nieuwsgierige basisschoolkinderen uit 
groep 7 en 8 (begeleiding mag uiteraard mee). Meer informatie vindt u hier. 
 
Sponsor onze school 
Het gaat heel goed met de sponsoractie van de PLUS supermarkten! Tot en met zaterdag 13 
november kunt u nog meedoen en onze school kiezen als sponsordoel: bij elke €10,- aan  
boodschappen ontvangt u een voucher met unieke code waarmee u onze school kunt steunen. 
 
Onze school is ook aangesloten bij SponsorKliks. Koopt u wel eens online, bijvoorbeeld kleding of als 
u wellicht binnenkort sinterklaas- of kerstaankopen gaat doen? Vergeet dan volgende keer niet om 
eerst www.sponsorkliks.com te bezoeken en cbs Oranje Nassau te selecteren als sponsordoel. Via de 
knop 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! Wist u dat SponsorKliks nu ook een app 
heeft? Met SponsorKliks op je telefoon of tablet neemt de kans dat je vergeet te SponsorKikken af. 
Selecteer ‘CBS Oranje Nassau Dordrecht’ na installatie van de app en elke klik vanuit de app is 
automatisch een SponsorKlik. 
 

 
 
Gebedskring 
Het Iedere maand komen verschillende ouders van onze school ls gebedsgroep bij elkaar. Zij bidden 
voor veiligheid op school, voor gezondheid voor de kinderen, voor een gezellige klas, voor de 
leerkrachten en de ouders. Wilt u ook meebidden? Dat kan! We starten om 8.30 uur op school. Voor 
meer informatie, deelname aan de gebedsgroep of het doorgeven van gebedsonderwerpen kunt u 
ons mailen: gebedsgroep@oranjenassauschool.nl. 
 

Nijntje beweeglessen 
Kinderen die op jonge leeftijd op een leuke manier voldoende 
beweging krijgen, hebben meer kans om gezond en evenwichtig op te 
groeien (Bron: KNGU). Daarom starten groep 1 en 2 na de 
herfstvakantie met de Nijntje beweeglessen: 20 weken lang zal OKK 
Dordrecht deze lessen op school komen verzorgen. 

https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_1849/File/HBO_Drechtsteden_HBO_kids_Flyer_A5_digi.pdf
https://oranjenassauschool.nl/sponsorkliks
http://www.sponsorkliks.com/
mailto:gebedsgroep@oranjenassauschool.nl
https://dutchgymnastics.nl/beweegdiploma/
https://www.sponsorkliks.com/products/?cn=nl&ln=nl


 

 
 

Even voorstellen: de nieuwe Ouder-Kindcoach 
In Dordrecht zijn Sociale Wijkteams verspreid over de stad. Het Sociaal Wijkteam is voor inwoners 
van elke leeftijd. Je kunt er terecht met alle vragen waar je in het dagelijks leven tegenaan loopt. 
Ouders kunnen er terecht met vragen over hun kinderen, van baby’s tot pubers. Jongeren met 
problemen thuis of op school zijn welkom. Ouderen of familieleden van ouderen kunnen aankloppen 
voor vragen over zorg of ondersteuning. Kleine of grote vragen. 
 
Vanuit het Sociaal Wijkteam zijn de OK-coaches actief op de scholen. Ze zijn hét laagdrempelige 
aanspreekpunt zijn voor leerlingen, ouders en schoolprofessionals. Samen met de intern begeleider 
van de school zorgt de OK-coach voor een goed pedagogisch en sociaal klimaat op de school. De OK-
coach functioneert als coach en vraagbaak op het gebied van opvoedings-, opgroei-, of 
gezinsvraagstukken. Hij/zij zet sterk in op preventie en het stimuleren van de eigen kracht van 
jeugdigen en hun ouders. Hij/zij kan direct specialistische hulp inschakelen 
bij andere professionals van het sociaal wijkteam en/of overige aanbieders. 
Op deze school is de OK-coach Ingrid Vissers. De OK-coach is een vraagbaak 
op het gebied van:  
- opgroeien  (vriendschap, seksualiteit, vrije tijd, sociale media etc.) 
- ontwikkeling van uw kind 
- gezin (relaties en opvoeden etc.) 
- gezondheid (sport en beweging, algemene vragen over gezondheid) 
- werk en inkomen ( zoeken naar werk en stage, financiële administratie of  
schulden)  
 
U kunt contact opnemen met de OK-coach en samen met u en/of uw kind gaat zij op zoek naar 
antwoorden en geeft zo nodig informatie of advies: ingrid.vissers@swtdordrecht.nl of bel naar 06-
24862419. Daarnaast is het mogelijk dat school het initiatief neemt om een leerling naar de OK-coach 
te verwijzen. Verwijzing door school is met instemming van ouders/verzorgers.  
 
Typecursus volgen 
LOI Kidzz biedt ook dit jaar een typecursus voor kinderen uit groep 6, 7 en 8. Deze kinderen hebben 
vorige maand een envelop van LOI mee naar huis gekregen. Bij interesse kunt u de aanmelding uit de 
envelop uiterlijk 28 oktober weer bij de leerkracht inleveren, dan zorgt school voor de inschrijving. 
 
 
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:  
 
11 oktober   Drempelonderzoek groep 8 leerlingen 
13 oktober  Gebedsgroep 
14 oktober  MR vergadering 
15 oktober  Leerlingraad 
16 t/m 24 oktober Herfstvakantie 
25 oktober  Studiedag, alle groepen vrij 
29 oktober  Inloophalfuurtje  
1 november  Informatieavond VO (groep 8) 
3 november  Gebedsgroep 
4 november  Start MediaMasters (groep 7) 
5 november  Nieuwsbrief november (in de app en op de website) 

mailto:ingrid.vissers@swtdordrecht.nl
http://www.oranjenassauschool.nl/
https://oranjenassauschool.nl/jaarkalender/inloop-halfuurtje-4
https://oranjenassauschool.nl/jaarkalender/week-van-de-mediawijsheid

