
 

                  

Afscheid juf Annemieke 
Op dinsdag 23 november hebben wij afscheid genomen van juf 
Annemieke. Zij was helaas al langere tijd afwezig en dat maakt het 
afscheid extra moeilijk. Toch hebben we met elkaar ook terug kunnen 
kijken op vele mooie herinneringen. Wij bedanken haar voor 25 jaar als 
gedreven en kundig leerkracht, KWINK-coach én gedragsspecialist en wij 
wensen haar voor de toekomst alle goeds! 
 
Dag sinterklaasje dááag! 
Vandaag hebben we een heel fijn sinterklaasfeest gevierd op school. Sint had vannacht in school 
geslapen en maakte veel kinderen blij met zijn bezoek. Ook zijn er prachtige surprises gemaakt. Wij 
bedanken de commissie en hopen de sint en zijn pieten volgend jaar weer te zien! 
 
Aangepast testbeleid 
Op dit moment is het relatief rustig qua besmettingen op de Oranje Nassauschool en daar zijn wij 
dankbaar voor. Graag informeren wij u wel weer over de laatste aanpassingen in het testbeleid:  
 
Preventieve zelftesten leerlingen groep 6, 7 en 8 
Om de virusverspreiding op scholen te beperken en de scholen zo verantwoord mogelijk open te 
helpen houden, is het advies sinds 29 november jl. dat - naast medewerkers van de school die dit al 
langer als advies hadden - nu ook leerlingen van groepen 6, 7 en 8 thuis twee keer per week een 
zelftest afnemen. Alle scholen in het basisonderwijs ontvangen in principe komende week vier 
zelftesten per leerling uit groep 6, 7 en 8. Als deze zijn geleverd, worden de tests uitgedeeld aan de 
leerlingen en nemen zij deze mee naar huis; in en door school wordt niet getest. In deze handreiking 
leest u alles over het huidige zelftestbeleid voor leerlingen en medewerkers.  
 
Zelftest bij milde klachten 
Kinderen met lichte verkoudheidsklachten mogen na een negatieve test op school komen. Sinds 
vandaag geldt in Nederland dat dit ook een negatieve zelftest mag zijn. U kunt er ook voor kiezen uw 
kind thuis te houden tot de klachten voorbij zijn. De nieuwste beslisboom vindt u hier. 
 
PCR-test 
Bij sterke klachten blijft een PCR-test van belang. Bovenstaande wijziging in het ‘snottebellenbeleid’ 
geldt ook niet voor kinderen die zich moeten laten testen omdat iemand in hun omgeving corona 
heeft. Die mogen een zelftest doen, maar moeten dan toch in quarantaine blijven, ook na een 
negatieve uitslag. Op de vijfde dag mogen zij zich bij de GGD laten testen. Bij een negatieve uitslag 
mogen zij uit quarantaine. Als u uw kind niet laat testen, dan blijft uw kind 10 dagen in quarantaine. 
 
Positieve (zelf)test 
Bij 3 of meer positieve coronatesten in een groep kan de GGD adviseren om die groep in quarantaine 
te plaatsen. Hiervoor geldt inmiddels dat ook een positieve zelftests hierbij worden geteld en dat er 
wordt gekeken naar een periode van 3 of meer positieve tests binnen een periode van 7 dagen. 
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De ZON-groep verhuist 
Aanstaande dinsdag 7 en woensdag 8 december worden alle spullen 
van de ZON-groep naar hun nieuwe ruimtes verhuisd (voorheen 
speelotheek). De kinderen uit deze groep zijn deze twee dagen vrij. 
Op donderdag 9 december opent dhr. Jaap van der Put, directeur-
bestuurder Scholen van Oranje, de deur naar de nieuwe ruimte. Dit is 
aan de achterkant van het gebouw, bij de gymzaal, voorheen de 
Speelotheek. Omdat ouders/verzorgers helaas de school niet in 

mogen, maken we een korte impressie die we met u zullen delen. Eind december verwachten we 
verder te kunnen informeren over de exacte startdatum van de tweede ZON-groep en stellen wij 
nieuwe ZON-collega’s aan u voor. 
 
Auris en Gemiva 
Eerder hebben wij u geïnformeerd dat Auris en Gemiva vanaf de kerstvakantie met enkele 
peutergroepen in de zijvleugel van het schoolgebouw (waar ook het Kraaiennest van SDK zit) komen: 

• Gemiva is een zorgorganisatie voor mensen met een beperking en is geen onderwijs. De 
twee peutergroepen die komen zijn onderdeel van kinderdagcentrum de Bloesem. Hier 
komen vooral peuters die een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke of een 
meervoudige beperking hebben. 

• De Koninklijke Auris Groep verzorgt onderwijs en ondersteuning aan kinderen met een 
taalontwikkelingsstoornis. De behandelgroepen die komen hebben kinderen van 2 tot 5 jaar 
met een vermoeden van een taalontwikkelingsstoornis. 

Deze kinderen zullen buiten spelen op het peuterplein. Ook zal er fysiotherapie plaatsvinden in het 
speellokaal bij ons in school. De komst van 3 extra groepen kinderen betekent dat er 's ochtends 
rond de school meer verkeer zal zijn. Om extra drukte en onveilige situaties zoveel mogelijk te 
voorkomen hebben zij de begin- en starttijd van hun groepen afgestemd op de begin- en starttijd van 
de Oranje Nassauschool en De Griffioen. De groep van Auris start om 8.45 uur en de groepen van 
Gemiva SVG groep om 9 uur. Alle 3 de nieuwe groepen gaan om 14.45 uur uit. De gemeente 
Dordrecht zal hierover eind van de maand ook alle buurtbewoners informeren; zij monitort samen 
met alle gebruikers van het schoolgebouw hoe dit verloopt. Die brief zullen wij ook aan u doorsturen. 
 
Update onderzoek continurooster 
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over het continurooster. Er is de afgelopen maand 
verder gesproken, onder meer met de MR. In december en januari worden nog een aantal 
gesprekken met onder meer team, leerlingraad en commissie gevoerd. De schoolleiding is 
voornemens om eind januari een voorstel naar de MR te sturen; op 1 februari zou dit dan door de 
MR kunnen worden besproken. Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte. 
 
Kerstviering 
Eerder ontving u via de schoolapp een bericht over de kerstviering op school: 

• Groep 1 t/m 4: woensdagavond 22 december van 18.30 – 19.30 uur; 
• Groep 5 t/m 8 en de ZON-groep donderdagavond 23 december van 18.45 – 19.45 uur; 

Wanneer de coronamaatregelen blijven zoals ze nu zijn (‘avond-lockdown’) zal de kerstviering voor 
alle groepen verplaatst worden naar vrijdagochtend 24 december; daarover ontvangt u dan bericht. 
 
Naschoolse cursus Mad Science 
Voor de naschoolse cursus van Mad Science (wetenschap en techniek) hebben 17 kinderen zich 
ingeschreven. Dat betekent dat de cursus doorgaat! Er is toch nog plek voor 7 leerlingen. Hiervoor 
kunt u contact opnemen met Mad Science: zh@mad-science.nl. De eerste cursus vindt plaats op 
dinsdag 14 december vanaf 15:30 uur, in het nieuwe ZON-lokaal. Kijk hier voor overige data. 

mailto:zh@mad-science.nl
https://oranjenassauschool.nl/jaarkalender/mad-science-show


 

 
 

Vakantierooster volgend schooljaar 
Het vakantierooster voor schooljaar 2022-2023 is bekend en staat op onze website. 
 
Opbrengst Kinderpostzegelactie 
De landelijke opbrengst van de Kinderpostzegelactie is € 8.526.365,-. De kinderen van groep 7 
hebben hieraan op een fantastische manier bijgedragen, waarvoor hartelijk bedankt! Binnenkort 
ontvangt groep 7 een bedankpakket, waarbij meteen de groepsopbrengst bekend gemaakt wordt. 
 
Bedankt voor uw spaarpunten! 
De spaaractie van de Plus-supermarkten heeft het mooie 
bedrag van €536,- voor de ouderraad opgeleverd. Alle 
spaarders bedankt! Onze school is ook aangesloten bij 
SponsorKliks. Koopt u wel eens online, bijvoorbeeld 
kleding of wellicht binnenkort kerstaankopen? Vergeet 
dan volgende keer niet om eerst www.sponsorkliks.com 
te bezoeken en ‘CBS Oranje Nassau Dordrecht’ te 
selecteren als sponsordoel.  
 
Veilig fietsen 
De ANWB signaleert dat 12% van de kinderen in de leeftijdsgroep van 7 –17 jaar, die wel eens in het 
donker fietst, niet altijd de fietsverlichting aanzet. Daarom roept de ANWB kinderen op hun 
fietsverlichting te gebruiken in het donker/schemer. Ook Veilig Verkeer Nederland promoot het te 
voet of per fiets naar school komen door kinderen. De afgelopen tijd is er een TV- en radiocampagne 
geweest, waarin het bovengenoemde aan de orde komt. Meer informatie vindt u hier. 

 

 
 
Afvalvrije school 
In deze nieuwsbrief van duurzaamheidscentrum Weizigt staat een leuk artikel over de Oranje Nassau 
als afvalvrije school! 
 

https://oranjenassauschool.nl/schoolvakanties
https://oranjenassauschool.nl/sponsorkliks
http://www.sponsorkliks.com/
https://vvn.nl/veilige-schoolomgeving
https://educatienieuws-duurzaamheidscentrum-weizigt.email-provider.nl/web/rvlrywplo9/owepozf2dk/1ja89z0drn/me0bjvyl8z


 

 
 

Luxe verzuim 
In de bijlage van LVS (Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten) vindt u uitleg over luxe verzuim en hoe 
u problemen hiermee (zeker rondom bijvoorbeeld de kerstvakantie) kunt voorkomen. 
 
 
Vanuit de MR 
Afgelopen dagen zijn we veel geraadpleegd door de directeur inzake de nieuwe corona maatregelen 
Dit alles hebben we in samenspraak goed kunnen bezegelen 
 
We beseffen dat deze maatregelen ook ouders ook weer belasten 
We hopen dat de afspraken die er nu staan goed pasten 
 
Op dinsdag 30 november heeft de MR een geplande vergadering gehouden 
De zes MR-leden en directeur hebben elkaar via Teams kunnen aanschouwen 
 
De voortgang van het continurooster is doorgenomen 
We hebben er vertrouwen in dat dit goed gaat komen 
 
De notulen van 14 oktober vindt u weer online in de schoolapp 
Deze gebruiken wij als onze uitlaatklep 
 
We wensen u vanuit de MR alvast fijne dagen 
En we zullen u in het nieuwe jaar weer voorzien van onze bijdragen 
 
Namens de MR, 
Sander Moret, Matthijs van Dongen en Arjan Rutten (ouders) 
Lisa Bosboom, Jolanda Beekman en Nanda Hokken (personeel) 
 
 
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:  
 
7 en 8 december  Verhuizing ZON-groep 
13 december    Commissie continurooster 
14 december   Mad Science (1) 
20 december   Leerlingraad 
21 december   Mad Science (2) 
22 december               Kerstviering groep 1 t/m 4  
23 december                    Kerstviering groep 5 t/m 8 + ZON 
24 december   Alle leerlingen 12:00 uur vrij 
25 december t/m  09 januari     Kerstvakantie 
11 januari   Mad Science (3) 
14 januari   Volgende nieuwsbrief op de website en schoolapp 
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