Vrijdag 20 november 2020

Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint
Sint werkt dit jaar vanuit huis. Maar gisteren hebben zijn pieten al een leuke
verrassing in school achtergelaten, mmm!
• Op maandag 23 november mogen alle kinderen van de groepen 1 t/m 4
en de ZON-groepen kinderen hun schoen, voorzien van naam, zetten.
• De kinderen van de groepen 5 t/m 8 maken voor elkaar een surprise met
gedicht.
En op vrijdag 4 december werkt de Sint hopelijk niet thuis, maar hopen we dat hij bij ons op school
zijn verjaardag komt vieren! De schooldeuren gaan zoals gewoonlijk om 8.20 uur open. In verband
met corona zal de intocht dit jaar anders zijn, want we ontvangen Sinterklaas zonder de ouders erbij.
Alle groepen zijn om 12.00 uur uit (’s middags vrij). We kijken uit naar een gezellig Sinterklaasfeest!
Update corona
Helaas hebben we nog steeds te maken met allerlei zaken rondom corona. We hebben dit cursusjaar
inmiddels een aantal groepen een dag(deel) naar huis moeten sturen. Ook hebben we een aantal
keer een groep opgedeeld (noodplan). Soms zijn we leerkrachten een of twee dagen ‘kwijt’ omdat ze
op een testuitslag wachten en soms zelfs langere tijd als zij in quarantaine moeten. In samenspraak
met GGD, MR en team blijven we steeds zorgvuldig afwegen wat kan en wat moet.
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 (laten) 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 (laten) 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
Waar
Wat?
3 t/m 8
Rekenen via
Klik op mijnKlas. Je komt dan in het programma
https://thuis.basispoort.nl
Ambrasoft Rekenen & Taal, waar je een
rekenonderwerp kunt kiezen.
4 t/m 8
Taal woordenschat via
Klik op Staal Taal en kies het thema waar de klas
https://thuis.basispoort.nl
aan werkt

4 t/m 8
ZON

Spelling via
Klik op Staal Spelling en kies het thema waar de
https://thuis.basispoort.nl
klas aan werkt
Verschillende onderdelen via Muiswerk

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.

Bijbelverhalen
Komende week ronden we de verhalen over de reis van het volk Israël naar het beloofde land af.
Daarna gaan we over op de advents- en kerstverhalen. Lang geleden schreef de profeet Jesaja dat er
licht zou komen in een donkere tijd. Er zou een kind geboren worden dat vrede zou brengen. Het zijn
prachtige woorden, maar hoe moesten mensen dat precies voor zich zien? Ze wachtten tot de
woorden van Jesaja waarheid zouden zijn, maar waar wachtten ze precies op? In de weken voor kerst
denken we terug aan die oude woorden van Jesaja. We leven mee met de oude Zacharias en Elisabet,
die plotseling het nieuws krijgen dat er een kind geboren zal worden. We horen over Maria, die van
Gabriël te horen krijgt dat ze de moeder wordt van Gods zoon. We horen over de herders, die als
eersten op bezoek mogen bij het koningskind. En na kerst ontmoeten we de wijzen, die achter een
ster aan reizen naar Jeruzalem en Betlehem. Allemaal wachten ze op iets waarvan ze zich eigenlijk
nog niet kunnen voorstellen hoe mooi het precies zal zijn.
Gezinsmoment
Ook genoeg van corona? En zin in een
actief middagje samen met het gezin? En
ook nog gelijk een goed doel steunen?
Meld je dan nu snel aan voor het Better
Together online Event. Een leuk online spel
met vragen en opdrachten waarbij jullie
strijden tegen andere gezinnen en mooie
prijzen kunnen winnen. Neem snel een
kijkje op deze website voor meer
informatie. Wees er snel bij, want er zijn
nog een aantal plekken beschikbaar.
Vanuit de ouderraad
Schoolfoto’s
De eerste bestellingen van de schoolfoto’s zijn inmiddels uitgedeeld. Denkt u nog aan het portvrij
bestellen vóór 22 november?

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:
23 november
24 november
26 november
1 december
3 december
3 december
4 december
4 december

Schoenzetten groep 1 t/m 4 + ZON
MR vergadering
MadScience naschoolse cursus (4)
Ouderbijeenkomst ZON (online)
Surprise mee naar school (groep 5 t/m 8)
MadScience naschoolse cursus (5)
Sinterklaasviering; alle leerlingen 12 uur vrij
Volgende nieuwsbrief (in de app en op de website)

