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Vrijdag 16 oktober 2020

Beste ouders, verzorgers,
Deze week zijn nieuwe maatregelen ingegaan. Ondanks dat er geen directe veranderingen voor het
onderwijs zijn aangekondigd, wordt er van ons allen extra alertheid gevraagd. Zelf hebben wij in
school het aantal teambijeenkomsten beperkt. Ook zal het inloophalfuurtje van 6 november niet
doorgaan. Wij denken nog na over de oudergesprekken (facultatief) in november. Daarover hoort u
later meer. De veiligheid van medewerkers en kinderen is op dit moment prioriteit. We vragen u dan
ook om de afstand- en hygiëneregels op school en plein strikt op te blijven volgen, in het bijzonder:
• Ieder die een coronatest heeft gehad, moet thuis blijven in afwachting van de uitslag. In dit
geval is het belangrijk dat, indien nodig, uw kind door iemand anders naar school wordt
gebracht;
• Ook de regel dat wanneer in uw gezin iemand koorts heeft, iedereen thuis blijft, brengen wij
graag bij u in herinnering.
De PO-raad is met verschillende organisaties in overleg over aanpassingen in de protocollen voor het
primair onderwijs. Dat gaat bijvoorbeeld over volwassenen in de school, over volwassenen op het
schoolplein en over het gebruik van mondkapjes. Zodra er wijzigingen zijn die invloed hebben op u of
uw kind dan ontvangt u hier bericht over.
Tot slot willen we u hartelijk danken voor uw begrip en steun de afgelopen periode. We wensen u en
uw kind, ondanks alle maatregelen, een mooie herfstvakantie toe.
Namens het team,
Micha van Tulden
Ventilatie schoolgebouw
Zoals eerder aangegeven, wordt er met regelmaat extra gelucht door het openzetten van de ramen.
Met de lager wordende buitentemepratuur is het goed om te weten dat wij in school beschikken
over een goed werkende ventilatie, die non-stop op volle toeren draait. Onlangs heeft de gemeente
een extra controle van de ventilatie-installatie laten uitvoeren, waarbij is geconcludeerd dat de
installatie inderdaad ruimschoots voldoet aan alle gestelde eisen. Als extra maatregel zal de
installatie met grotere regelmaat worden gecontroleerd. Ook laten wij een CO2-melder installeren
om zelf meer zicht te houden op de luchtkwaliteit in school.
Huiswerk ophalen?
Door ziekte, quarantaine of bijvoorbeeld bij lesuitval kan het gebeuren dat uw kind een of meerdere
dagen thuis is. In zulke gevallen is het verstandig om schoolwerk op te (laten) halen of uw kind online
huiswerk te laten maken. Zo kunnen grote achterstanden worden voorkomen. Hiervoor gelden de
volgende afspraken:
• Voor groep 1 en 2 geldt dat, wanneer zij meer dan een schoolweek moeten missen, u
schoolwerk kunt ophalen. Het kan ook zijn dat de leerkracht dan verwijst naar lessen via
www.onderbouwdonline.nl. Als dat zo is, ontvangt u ook informatie over het inloggen;

•
•

Voor groep 3 t/m 8 geldt dat u, wanneer zij meer dan 2 dagen onderwijs moeten missen,
werk kunt ophalen en/of online werk kunt laten maken;
Voor de ZON-groepen geldt dat zij bij thuisonderwijs gelijk met Muiswerk kunnen werken.

Basispoort
Voor groep 3 t/m 8 hebben wij een aantal online programma’s opengezet in Basispoort. Die
programma’s zullen thuis het hele schooljaar beschikbaar blijven; uw kind kan daar dus (vrijblijvend)
extra mee oefenen. Gynzy gebruiken wij niet meer. U kunt voor Basispoort de inlog van vorig
schooljaar gebruiken; ouders van nieuwe leerlingen kunnen deze via de leerkracht opvragen.
Groep
3 t/m 8
4 t/m 8
4 t/m 8
ZON

Waar
Rekenen via
thuis.basispoort.nl

Wat
Klik op mijnKlas. Je komt dan in het programma
Ambrasoft Rekenen & Taal, waar je een
rekenonderwerp kunt kiezen.
Taal woordenschat
Klik op Staal Taal en kies het thema waar de klas aan
via thuis.basispoort.nl werkt
Spelling via
Klik op Staal Spelling en kies het thema waar de klas
thuis.basispoort.nl
aan werkt
Verschillende onderdelen via Muiswerk

Uitzendingsdatum bekend

Het programma Onderweg naar de regio, met daarin een fragment van onze school, zal worden
uitgezonden op zondagmiddag 8 november om 15:30 uur. Op zaterdag 14 november is een herhaling
om 13:30 uur (en ook via RTLXL). Het fragment geeft een leuk inkijkje in de schooldag van 1 oktober!
KWINK-nieuws
KWINK is in groep 1 t/m 8 onze methode voor sociaal- emotioneel leren.
Sociaal-emotioneel leren (SEL) gaat uit van vijf gedragscompetenties (zie
afbeelding). Door KWINK te gebruiken werken de kinderen aan hun
persoonlijke groei, leren ze sociaal-emotionele vaardigheden en wordt er aan
een sterke en veilige groep gewerkt. De leerlingen leren deze vaardigheden
om nu en later succesvol mee te kunnen doen in de maatschappij. Aan het
begin van het schooljaar is er extra aandacht gegeven aan KWINK, speciaal voor de ontwikkeling van
een positieve groepsvorming. De gedragsverwachtingen hangen in de klas als ‘KWINK van de week’.
Van vriendelijk naar veilig
De eerste schoolweken hebben wij de nadruk gelegd op vriendelijk gedrag. Kinderen kregen groene
muntjes en veel groepen hebben een groepsbeloning behaald. Als we vrijdag na de herfstvakantie
met de hele school 250 muntjes hebben verdiend, gaan we op 30 oktober als beloning spelletjes
spelen. Daarna gaan we meer de nadruk leggen op veilig gedrag; in de ZON-groepen zijn ze daar al

mee begonnen. Het gaat daarbij om handelingen die het werken in school veilig laten verlopen, maar
zeker ook het meewerken aan een veilig gevoel voor iedereen, een belangrijk thema in iedere groep!
Mediawijsheid
In het basisonderwijs komt steeds meer aandacht voor digitale geletterdheid. Naast het leren van
ICT-basisvaardigheden, het inzetten van digitale hulpmiddelen om problemen op te lossen en het
vinden van de juiste informatie, gaat het ook om het wijs met media om leren gaan. Daarover leren
de kinderen in de bovenbouw tijdens enkele KWINK-lessen (sociaal-emotionele ontwikkeling). In
groep 7 wordt hier vanaf dit schooljaar extra aandacht aan besteed tijdens de landelijke week van de
mediawijsheid (6 t/m 13 november). Groep 7 gaat dan
namelijk meedoen met MediaMasters, een ‘serious
game over de kansen en gevaren van (digitale) media’.
Door het spelen van de game bouwen de leerlingen
basiskennis op over mediawijsheid. Klik hier voor meer
informatie of kijk op www.mediamasters.nl.
Mad Science naschoolse cursus gaat door!
Voor de naschoolse cursus van Mad Science hebben zich maarliefst 23 kinderen opgegeven. Zij gaan
vanaf donderdag 5 november 6 weken lang meer leren over wetenschap en techniek. Veel plezier!
Even voorstellen: meester Murat
Mijn naam is Murat. Ik ben in Turkije geboren, maar heb gewoond in Maleisië. Ik ben getrouwd en
heb drie zonen. Wij wonen nu ruim een jaar in Dordrecht. Ik ben docent geweest en heb plezier in
het werken met computers, met ict-werkzaamheden. Mijn jongste zoon zit in groep vijf op deze
school. Sinds kort werk ik als vrijwilliger op de Oranje Nassauschool. In school zijn altijd wel klusjes te
vinden. Ik vind dat heel leuk en ben blij te kunnen helpen. Ook kan ik op deze manier mijn
Nederlands nog verder verbeteren.
Even voorstellen: juf Lenette
Mijn naam is Lenette Klein-Slager, 46 jaar, getrouwd en moeder van drie (bijna) volwassen dochters.
Ik ben vorig najaar begonnen met de studie “onderwijsassistent, niveau 4”. Het afgelopen jaar heb ik
de theorie grotendeels afgemaakt. Nu moet ik echter nodig aan de stage beginnen, want met theorie
alleen kom je er niet. Op maandag en woensdag draai ik mee bij de kleuters in groep 1/2. De
donderdag sta ik bij groep 5. Ik ben de afgelopen jaren gastouder geweest en heb in de
basisschooltijd van mijn kinderen veel geholpen op school. Daarnaast ben ik in onze kerk altijd actief
geweest met kinderen en draai daar nu met anderen een club voor kinderen van 8-12 jaar. Genoeg
ervaring met kinderen dus, maar het onderwijs is nieuw en een leuke uitdaging. Ik hoop op een fijn
en leerzaam jaar en geniet van de goede sfeer die er hangt in de school. Spreek me vooral aan als je
iets wilt vragen.
Even voorstellen: meester Erik
De komende tijd zal Erik Pols, leerkracht van de Beatrixschool, op onze school een aantal ICT-zaken
voor zijn rekening nemen. We zijn blij met zijn inzet!
Nieuwe digiborden
In de herfstvakantie worden een aantal digiborden vervangen. Geen zoemende
beamers meer, maar een prachtig nieuw SMART-bord! In november worden ook
voor de kleutergroepen nieuwe digiborden verwacht.

Vanuit de medezeggenschapsraad
Voorzitter
Gisteravond is de eerste MR-vergadering geweest. Zodra de notulen zijn opgemaakt, zullen deze te
lezen zijn in de schoolapp. Tijdens de vergadering is de voorzittershamer voor dit schooljaar door
Marije van der Gouwe aan Arjan Rutten overgedragen. Marije blijft wel MR-lid. In de MR zit naast
Arjan en Marije ook Sander Moret (tevens GMR-lid) namens de ouders. Namens het team zitten juf
Nanda, Jolanda Beekman en Lisa in de MR. De MR is bereikbaar via MR@oranjenassauschool.nl.
Vanuit bestuur Scholen van Oranje
Nieuwe bestuursleden ‘Scholen van Oranje’
Onze ‘Scholen van Oranje’ worden bestuurd door een vrijwillig bestuur, waarin ook ouders van
leerlingen betrokken zijn. In september heeft de jaarvergadering van Scholen van Oranje
plaatsgevonden. Ook u, ouders en verzorgers, kunt uw mening geven en meebeslissen over zaken die
uiteindelijk ook uw kind(eren) aangaan, door lid te worden van deze vereniging. U kunt zich opgeven
bij de directeur van uw school. Deze ledenvergadering is, vanwege de gezondheidsrichtlijnen van het
RIVM, gehouden op de cbs Oranje Nassau. Daar was een grotere ruimte beschikbaar dan in ons
bestuurskantoor aan de Dubbelsteijnlaan-West 54. In deze vergadering is het jaarverslag 2019
besproken en de oprichting van ‘Arcade’. Arcade zal als centrale vereniging voor de huisvesting van
primair onderwijs en speciaal onderwijs gaan zorgdragen. Zij worden verantwoordelijk voor het
onderhoud en eventueel nieuwbouw van alle schoolgebouwen in Dordrecht. In deze jaarvergadering
is ook bestuurslid Peter den Dekker afgetreden. Uiteraard is hij voor zijn inzet en betrokkenheid van
de afgelopen jaren bedankt. Fijn was het dat we ook 3 nieuwe bestuursleden hebben kunnen
benoemen. We stellen ze hieronder kort aan u voor:
Mijn naam is Peter Naeije, geboren en getogen in Dinteloord (WestBrabant). Ik ben getrouwd met Mariëlle en wij hebben 3 kinderen. Lisanne
(groep 4) en Eloïse (groep 2) zitten op de Julianaschool en Manuel hoopt
volgend schooljaar te volgen. Wij wonen 14 jaar in Dordrecht, waarvan
eerst 8 jaar in Stadspolders en de laatste 6 jaar wonen wij met veel plezier
in Dubbeldam (De Hoven). Ik hou van reizen, lezen, sport en theater. Ik
heb Bestuurskunde en Management, Economie en Recht gestudeerd. Ik
ben werkzaam bij de gemeente Papendrecht als MT-lid (concern) en
plaatsvervangend gemeentesecretaris / algemeen-directeur. Tevens ben ik
sinds 2016 ouderling-voorzitter van wijkgemeente “De Bron” in
Stadspolders.
Ik ben Nelleke Heitkamp, 38 jaar en geboren en getogen in Oldenzaal.
Ik ben getrouwd met Jan Willem en samen hebben wij 3 kinderen;
Lotte (6), Hugo (4) en Meike (2). Onze oudste twee zitten in groep 1
en 3 op de Julianaschool.
Ik heb een Master of Science in Human Resources Studies en
nagenoeg 15 jaar ervaring in het HR vak in verschillende sectoren, met
een focus op change en organisatieontwikkeling. Op dit moment ben
ik werkzaam als HR Manager bij IHC en maak ik onderdeel uit van de
directie van IQIP.

Ik ben Peter de Wit, een generalist die leiding en richting geeft
aan wisselende groepen professionals. Ik ben 56 jaar oud en
getrouwd met Annemarieke. We hebben 4 kinderen. Na het
VWO heb ik de Tu-Eindhoven bezocht waar ik ook een
postdoctoraal opleiding heb afgerond en ik volgde diverse
management cursussen. Ik ben bestuurder bij Waardeburgh te
Sliedrecht en woonachtig in Sprang-Capelle. Mijn roots liggen in
Dordrecht waardoor ik daar nog regelmatig te vinden ben.
Ik heb al enige jaren ervaring in bestuurswerk als lid van de Raad
van Toezicht van een Scholengroep, in kerkelijk werk en bij
verschillende woningbouwcorporaties.
We hebben er alle vertrouwen in dat de drie nieuwe bestuursleden met hun verschillende
achtergronden en kennis een fijne bijdrage kunnen leveren als toezichthoudend bestuurslid bij onze
vereniging.
Jaap van der Put, directeur-bestuurder
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:
17 t/m 25 oktober
27 oktober
5 november
6 t/m 13 november
6 november
16 november

Herfstvakantie
1e Leerlingraad (nieuwe datum)
Naschoolse cursus Mad Science (1)
MediaMasters (groep 7)
Volgende nieuwsbrief (in de app en op de website)
Studiedag (alle leerlingen vrij)

