Vrijdag 6 november 2020

Update corona
Naar aanleiding van de persconferentie gelden voor het onderwijs geen nieuwe maatregelen. Wel
werd vermeld dat o.a. de regio Dordrecht nog hoge besmettingscijfers kent. Daarom blijven wij u
oproepen om de bekende maatregelen vol te houden, met name door op en rond het plein afstand
te houden. Het Sinterklaasfeest en de kerstviering zullen dit jaar doorgaan, maar anders zijn dan
normaal. Over het Sinterklaasfeest leest u in deze nieuwsbrief al meer. Over de kerstviering wordt
nog verder nagedacht. Wat we wel kunnen mededelen is dat beide feesten dit schooljaar helaas
zonder de aanwezigheid van ouders wordt gevierd. U begrijpt ongetwijfeld dat dit alles te maken
heeft met het coronavirus. Toch kijken we uit naar een feestelijke decembermaand.
Onze school zondagmiddag op tv!
Komende zondag 8 november wordt om 15:30 uur op RTL4 het programma
'Onderweg naar de regio', met daarin een fragment van onze school,
uitgezonden. Het fragment geeft een leuk inkijkje in de schooldag van 1 oktober
j.l.! Op zaterdag 14 november is een herhaling om 13:30 uur (en ook via RTLXL).
Oudergesprekken
Komende week voeren wij telefonisch of via Teams de facultatieve oudergesprekken voor groep 1
t/m 7. De ouders/verzorgers van groep 8 zijn uitgenodigd voor een 10-minutengesprek. In dat
gesprek wordt ook het voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs gegeven. Die gesprekken
kunnen alleen doorgaan mits op alle bekende triagevragen nee wordt geantwoord.
Studiedag 16 november
Op maandag 16 november staat de eerste studiedag gepland. Deze studiedag gaat onder meer over
effectief reken- en leesonderwijs (groep 1 t/m 8), leerlijnen (ZON) en kwaliteitszorg. Alle leerlingen
zijn die dag vrij. De overige studiedagen zijn zoals bekend op 21 januari, 16 maart en 25 juni.
Inhaal- en ondersteuningsprogramma vanwege coronacrisis
De Oranje Nassauschool heeft subsidie aangevraagd voor een inhaal- en ondersteuningsprogramma
voor kinderen die vanwege de coronacrisis een achterstand hebben opgelopen. Die achterstand kan
zijn veroorzaakt door de periode waarin de kinderen les op afstand hebben gekregen of omdat
kinderen gedurende een langere periode in quarantaine zijn geweest. Onze aanvraag is
goedgekeurd! Dat betekent dat wij vanaf nu een aantal kinderen extra kunnen gaan helpen. Het gaat
hierbij om kinderen uit de groepen 4 tot en met 8 (rekenen) en uit de ZON-groepen. Wij richten ons
voor groep 4 t/m 8 op het vak rekenen voor de ZON-groepen op de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Het inhaal- en ondersteuningsprogramma kan zowel onder als na schooltijd (leertijdverlenging)
plaatsvinden. Inmiddels hebben wij in kaart gebracht welke kinderen in aanmerking komen. De
komende tijd nemen wij contact op met de ouders van deze kinderen. Tijdens dit contact bespreken
wij of het inhaal- en ondersteuningsprogramma voor hun kind onder of na schooltijd gaat
plaatsvinden en op welke dagen/momenten (bij extra hulp na schooltijd is toestemming van de

ouder nodig). De extra rekenhulp wordt gegeven door onderwijsassistenten en specialisten vanuit
Rekenlicht (Educto); voor de ZON-groepen wordt dit ingevuld door de zorgcoaches.
In blijde verwachting
Wij feliciteren juf Rosalinde. Zij is in verwachting! Vanaf halverwege maart gaat zij met
zwangerschapsverlof. Meester Erwin zal haar lesgevende taken in groep 6 vervangen. Voor de
woensdagen in groep 5 zijn wij nog op zoek naar een vervangende leerkracht.
Sinterklaas
De Sint heeft ons gevraagd u op de hoogte te brengen van zijn bezoek aan de
Oranje Nassauschool en alle activiteiten die daarmee te maken hebben! Hieronder
leest u over de verschillende activiteiten:
•
•
•
•

Wij volgen in onze groepen 1 t/m 4 en de ZON-groepen het
Sinterklaasjournaal. Daar starten we dinsdag 10 november mee.
Op maandag 23 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 4 december hoopt Sinterklaas onze school te bezoeken. Alle groepen zijn om
12.00 uur uit. In de volgende nieuwsbrief informeren we u verder over zijn aankomst.
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 maken voor elkaar een surprise met gedicht. Zij krijgen
vrijdag 13 november een brief over het lootjes-trekken mee naar huis, die ze thuis invullen.
dinsdag 17 november nemen ze deze weer ingevuld mee naar school. Op school trekken ze
die dinsdag dan de lootjes. De kinderen zorgen zelf voor een cadeautje van 5 euro. Het is de
bedoeling dat het cadeautje 5 euro kost en evt. kosten voor de surprise zijn bijkomend.

Broeken en ondergoed
Heeft u onderbroeken en lange broeken thuis in de maten 116, 122 en 128 waar uw kind is
uitgegroeid? Bij de groepen 1,2 en 3 kunnen we dit erg goed gebruiken (voor ongelukjes). U kunt dit
op school afgeven.
Sponsor onze school gratis!
Met de aankomende feestdagen doet u wellicht ook online meer inkopen. Vergeet dan niet om eerst
naar www.sponsorkliks.com te gaan en daar ‘cbs Oranje Nassau’ te selecteren als
sponsordoel. Vervolgens kunt u doorklikken naar ruim 300 webwinkels. Daar betaalt u precies
dezelfde prijs, maar de webwinkel geeft een commissie aan onze school. U sponsort ons dus gratis!
Op onze website vindt u meer informatie over het gebruik van SponsorKliks.

Leerlingraad
Vorige week vond de eerste leerlingraad plaats. Vertegenwoordigers uit groep 5 t/m 8 en ZON-groep
2 kwamen bij de directeur om te spreken over verschillende onderwerpen. Zij hadden in hun klas van
tevoren goed besproken wat voor de school belangrijk is en welke ideeën er onder de kinderen
leven. De leerlingraad heeft ideeën genoemd voor goede doelen-acties en voor het ontwerp van een

groen-blauw schoolplein. Ze hebben ook gesproken over vriendelijk en veilig gedrag en over nieuwe
leesboeken. In de schoolapp vindt u de leerlingraad terug onder de knop ‘informatie’.
Vakantierooster 2021-2022
Het vakantierooster voor volgend schooljaar is vastgesteld (ook terug te lezen op onze website):
Herfstvakantie

za. 16 oktober 2021 t/m zo. 24 oktober 2021

Kerstvakantie

za. 25 december 2021 t/m zo. 09 januari 2022

Voorjaarsvakantie

za. 20 februari 2022 t/m zo. 28 februari 2022

Paasvakantie

vr. 15 april 2022 t/m ma. 18 april 2022

Meivakantie

za. 23 april 2022 t/m zo. 8 mei 2022

Hemelvaart

do.26 mei t/m zo. 29 mei

Pinksteren

za. 4 juni 2022 t/m ma. 6 juni 2022

Zomervakantie

za. 9 juli 2022 t/m zo. 21 augustus 2022

Jantje Beton opbrengst!
Onze school kwam in september in actie voor spelen. Met ongeveer 175 leerlingen hebben we maar
liefst 750,- opgehaald! De helft van de opbrengst is voor onze school. Daarmee hebben we een
mooie bijdrage binnen voor ons nieuw te ontwerpen schoolplein. Met de andere helft worden de
projecten van Jantje Beton ondersteund. Met speciale aandacht voor kinderen in kwetsbare
speelposities. Iedereen die loten heeft verkocht en iedereen die heeft geholpen: super bedankt!
New new new!
Op onze school wordt in de reguliere groepen vanaf groep 5 Engelse les gegeven. De afgelopen
periode hebben wij nieuw materiaal uitgekozen van de methode Join In. Join in is een nieuwe actieve
methode Engels die enthousiast maakt en in beweging brengt. Kinderen werken toe naar
eindopdrachten en passen meteen toe wat ze hebben geleerd. Niet de technische taalbeheersing
staat centraal, maar het communiceren. Met Join in leren kinderen Engels op een actieve manier. Ze
spreken veel en vaak Engels met elkaar. Dit maakt de les niet alleen leuk, maar ook heel effectief.

GO!
In de ZON-groepen wordt sinds kort met de methode GO! Gewerkt. GO! staat voor Geïntegreerd
Onderwijs en is een thematische leeromgeving waar alles met elkaar verbonden is. De thematische
opzet van GO! integreert niet alleen wereldoriëntatie, burgerschap, digitale geletterdheid,
wetenschap en techniek, maar ook filosofie, kunst en cultuur. Leerlingen worden door middel van
“Grote Vragen” gestimuleerd om zelf na te denken, te ontdekken en te onderzoeken. Grote Vragen
die je niet zomaar kunt googelen! GO! bestaat uit een digitaal leerplatform en themaposters in print.

Overblijf
Het overblijflokaal van de onderbouw heeft onlangs een mooie frisse uitstraling gekregen; de kinderen
zijn er heel blij mee. In de volgende leerlingraad komt ook de overblijf van de bovenbouw ter sprake.

Vanuit de medezeggenschapsraad
Eerste vergadering
De notulen van de eerste MR-vergadering van 15 oktober kunt u teruglezen in de schoolapp.

Vanuit de ouderraad
Even voorstellen: nieuw OR-lid
Mijn naam is Chahee Ruijten, moeder van Aram (groep 7) en Anna (groep 4). Ik ben 38 jaar en
getrouwd met Erwin. We wonen nu ruim 13 jaar met veel plezier in Stadspolders. Opgegroeid in
Breda, waar ik ook de opleiding paardenhouderij/management heb afgerond.
Paarden (eigenlijk dieren in t algemeen) zijn nog steeds een grote hobby/liefde
voor mij. Ik ben gastouder voor schoolgaande kinderen en doe productie
nakijkwerk vanuit huis. Daarnaast zet ik me o.a. in voor Dorcas, een christelijke
hulporganisatie, de voedselbank, de dierenambulance van WeBa
zwerfkittenopvang en de Kandelaarkerk. En sinds kort ben ik dus lid van de OR
op de Oranje Nassau school. Tot ziens op het schoolplein!
Nieuwe leden OR gezocht
De ouderraad is op zoek naar nog meer leden, waaronder een secretaris. De secretaris heeft tot taak:
1. het verzorgen van de correspondentie namens de ouderraad;
2. het maken van de notulen van de vergadering van de ouderraad;
3. het verspreiden van de notulen naar de ouderraadsleden en het aanwezige teamlid.
Heeft u interesse om lid van de OR te worden en/of de taak van secretaris op u te nemen, neem dan
contact op via 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:
6 t/m 13 november
8 november
10 november
10 en 12 november
12 november
14 november
16 november
19 november
20 november

MediaMasters (groep 7)
Uitzending Onderweg naar de regio
10-minutengesprekken (facultatief)
VO-adviesgesprekken
MadScience naschoolse cursus (2)
Herhaling van Onderweg naar de regio
Studiedag
MadScience naschoolse cursus (3)
Volgende nieuwsbrief (in de app en op de website)

