
 

                  

Buiten brengen 
Deze week zijn de maatregelen m.b.t. corona in Nederland weer aangescherpt. Dit betekent dat in 
school, naast het inmiddels gebruikelijke ventileren en handen wassen, ook de afstand tussen 
volwassenen weer 1,5 meter moet zijn. Bij groep 1-2 en 2-3 mochten ouders nog mee naar binnen 
om hun kind in de klas te brengen. We hebben de afgelopen dagen gezien dat het afstand houden 
tussen volwassenen onderling daar te lastig blijkt. Helaas hebben we daarom besloten dat het halen 
én brengen vanaf aanstaande maandag weer buiten op het plein gebeurt. Dit is geen leuke keuze, 
maar is uiteraard bedoeld om de kans op besmettingen kleiner te maken. Voor dringende zaken of 
bijvoorbeeld de geplande oudergesprekken mogen ouders nog wel de school in, mits u uiteraard 
geen klachten heeft en 1,5 meter afstand tot andere volwassenen bewaart.  
 
Beslisboom thuisblijven of niet? 
Op dit moment geldt dat kinderen met milde klachten naar school mogen. Om te bepalen of u uw 
kind naar school kunt laten gaan is er een nieuwe beslisboom opgesteld. Klik hier om deze te 
bekijken.  
 
Update onderzoek continurooster 
Eind vorig jaar heeft u kunnen lezen dat een commissie van enkele ouders en leerkrachten verder 
onderzoek doet naar de mogelijkheden voor een continurooster. Ook in de MR is dit onderwerp een 
aantal keer aan de orde gekomen. Afgelopen woensdagmiddag heeft het team van de school - aan de 
hand van het werk van de commissie - over dit onderwerp vergaderd. Men denkt hier positief over 
mee. De schoolleiding neemt de uitkomsten van deze vergadering mee in overweging. Eind 
november is de eerstvolgende vergadering met de MR. Dan worden verdere stappen doorgesproken. 
Ook wordt nagedacht over het gelijktrekken van de schooltijden voor de reguliere groepen en de 
ZON-groepen; deze lopen nu nog uiteen. De schoolleiding zal dit schooljaar een besluit nemen over 
een continurooster. Het is goed om te weten dat bij positief gevolg de oudergeleding 
instemmingsrecht heeft voor wat betreft een aanpassing van de schooltijden. Daarbij moeten zij dan 
altijd een ouderraadpleging doen. Wanneer dit allemaal resulteert in een continurooster voor de 
school zal er uiteraard meer informatie volgen. In de nieuwsbrief van december volgt in ieder geval 
een volgende update over de stand van zaken. Heeft u vragen over het continurooster, dan kunt u 
terecht bij de schoolleiding: directie@oranjenassauschool.nl.  
 
Voorlopig advies VO (groep 8) 
Op dinsdag 16 en woensdag 17 november vinden de voorlopig adviesgesprekken plaats. Alle ouders 
van groep 8 hebben een uitnodiging ontvangen om zich hiervoor in te schrijven.  
 
Facultatieve oudergesprekken (groep 1 t/m 7) 
Op woensdag 17 november is er, op 1,5 meter afstand, een mogelijkheid voor een oudergesprek. Dit 
is niet verplicht. Indien u een 10-minutengesprek met een van de leerkrachten wenst, kunt u zich 
hiervoor opgeven. Dit kan tot uiterlijk 11 november (12:00 uur); u heeft hierover deze week een mail 
ontvangen. Het kan ook zijn dat de leerkracht initiatief neemt voor een gesprek en u uitnodigt. 
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https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_1849/File/Beslisboom_0_jaar_t_m_groep_8_-_BOinK_AJN_RIVM__181021.pdf.pdf
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Mad Science komt weer op school!  
Op maandag 15 november komt één van de Mad Science professoren een flitsbezoek in de klassen 
van groep 3 t/m 8 en de ZON-groep brengen! De kinderen krijgen een flyer mee naar huis en kunnen 
zich voor de naschoolse cursus inschrijven. Kinderen worden tijdens die cursus vanaf 14-12-2021 zes 
weken lang iedere dinsdag meegenomen in de wondere wereld van experimenten, proefjes en 
demonstraties! De exacte data vind je op onze website. LET OP! De inschrijftermijn is van korte duur! 
Inschrijven kan t/m 21-11-2021 en vol=vol. Bekijk hier de lessen of klik op het inschrijfformulier. 
 
Tech Xpress  
Op donderdag 18 en vrijdag 19 november staat de Tech Xpress 
naast onze school. Het Grafisch Lyceum Rotterdam verzorgt met 
de Tech Xpress workshops voor groep 8 en groep 7 in het 
onderdeel Wetenschap en Technologie. Het doel van de 
workshops is om, met de hele klas, een live uitzending op Vimeo 
te maken. Interessant is dat er flink samengewerkt moet 
worden, want camera, geluid en presentaties moeten elkaar goed opvolgen. Voldoende ruimte dus 
om te werken aan 21st-century skills! Kijk hier voor meer informatie over de TechExpress. 

Sinterklaas 
Nog even en dan is de Sint weer in ons land. Dat gaan we natuurlijk vieren: 
• Wij volgen in onze groepen 1 t/m 4 en de ZON-groepen het Sinterklaasjournaal. 

Daar starten we mee op dinsdag 9 november. 
• De kinderen van de groepen 5 t/m 8 maken voor elkaar een surprise met gedicht. Op maandag 

15 november krijgen de kinderen van groep 5 t/m 8 hun lootje mee naar huis krijgen, waarop ze 
dan kunnen invullen wat ze graag willen hebben, wat hun hobby's zijn en wat ze later willen 
worden. De ingevulde lootjes moeten 19 november weer op school zijn, dan gaan we lootjes 
trekken.  Het is de bedoeling dat het cadeautje 6 euro kost en evt. kosten voor de surprise zijn 
bijkomend. 

• Op woensdag 17 november mogen alle kinderen van de groepen 1 t/m 4 en de ZON-groepen een 
schoen mee naar school nemen, voorzien van naam. Zij zetten die dag hun schoen.  

• Op vrijdag 3 december hoopt Sinterklaas onze school te bezoeken. Alle groepen zijn die dag om 
12.00 uur uit. Wij hopen op een gezellig Sinterklaasfeest! 

 
Sponsor de school met uw online aankopen 
Onze school is ook aangesloten bij SponsorKliks. Koopt u wel eens online, bijvoorbeeld kleding of 
wellicht binnenkort sinterklaas- of kerstaankopen? Vergeet dan volgende keer niet om eerst 
www.sponsorkliks.com te bezoeken en ‘CBS Oranje Nassau Dordrecht’ 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. 
 

 

https://oranjenassauschool.nl/jaarkalender/mad-science-show
https://magazine.mad-science.nl/truimtelab/home/
https://inschrijven.mad-science.nl/
https://www.glrtechxpress.nl/
https://oranjenassauschool.nl/sponsorkliks
http://www.sponsorkliks.com/
https://www.sponsorkliks.com/products/?cn=nl&ln=nl


 

 
 

Vanuit de OR 
 
 
Schoolfruit – ouders gezocht! 
Voor het snijden (indien nodig) en uitdelen van het schoolfruit (zie ook eerder verstuurd 
nieuwsbericht) zijn we voor dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend op zoek naar een 
aantal ouders die hierbij een half uurtje kunnen helpen. U kunt zich aanmelden bij de 
ouderraad via or@oranjenassauschool.nl. Vermeld hierbij op welke ochtend u hierbij 
kunt helpen. Het schoolfruitprogramma loopt door tot half april. 
 
Laatste week sponsoractie Plus 
De sponsoractie van de PLUS supermarkten eindigt volgende week; 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. Vul 
dus nog gauw uw vouchercodes in op www.plus.nl/sponsorpunten 
 
 
Belangrijke data 
Op onze website www.oranjenassauschool.nl en in onze app vindt u de actuele activiteitenkalender 
voor het gehele schooljaar. Belangrijke data voor de komende tijd zijn:  
 
16 – 17 november Voorlopig VO-advies 
17 november  Facultatieve oudergesprekken 
17 november  Schoenzetten 
1 december  Gebedsgroep 
3 december  Sinterklaasfeest 
3 december  Nieuwsbrief december (in de app en op de website) 

https://oranjenassauschool.nl/nieuws/schoolfruit-ouders-gezocht
https://oranjenassauschool.nl/nieuws/schoolfruit-ouders-gezocht
mailto:or@oranjenassauschool.nl
http://www.plus.nl/sponsorpunten
http://www.oranjenassauschool.nl/category/jaarkalender
http://www.oranjenassauschool.nl/

