
 

                  

 
Studiedag 
Op donderdag 20 januari is er een studiedag. Op deze dag zijn alle leerlingen vrij. De andere 
studiedagen dit schooljaar zijn vrijdag 8 april en dinsdag 7 juni (zie ook activiteitenkalender).   

 
Open week 
Ieder jaar geeft Scholen van Oranje ouders van kinderen tot 4 jaar tijdens 
een Open Dag een mooie gelegenheid een kijkje te komen nemen op onze 
scholen. Het organiseren van een Open Dag is vanwege het Coronavirus 
op dit moment helaas niet mogelijk. Toch is het maken van een afspraak 
voor een persoonlijke rondleiding op onze scholen mogelijk. Daarom 
organiseren wij een Open Week: van 14 t/m 18 februari 2022 plannen wij 
graag een rondleiding met u. Dan kunt u onze scholen van binnen 
bekijken. Vanzelfsprekend organiseren we dit volgens de richtlijnen van 
het RIVM. Meer informatie leest u op onze website.   
 

Informatie m.b.t. corona 
Deze week krijgen de leerlingen van groep 6, 7 en 8 weer vier preventieve zelftests mee. Op 
www.zelftesteninhetonderwijs.nl leest u meer over zelftesten voor leerlingen en onderwijspersoneel. 
De excursie van groep 7, 8 en ZON-groep 2 naar het Rijksmuseum gaat helaas niet door.  
 
Voorleesontbijt 26 januari 
Op woensdag 26 januari 2022 trappen wij op de Oranje Nassau de Nationale Voorleesdagen af (26 
januari t/m 5 februari 2022) met een voorleesontbijt. Iedereen neemt (in pyjama, badjas, 
nachthemd, onesie en met knuffel) zelf een ontbijtje van thuis mee naar de klas. Daar wordt gezellig 
ontbeten en voorgelezen. In de groepen 4 t/m 8 en ZON 2 wordt ook een voorleeswedstrijd 
gehouden. Voor elke winnaar is er een prijsje. Tijdens de Nationale Voorleesdagen doen wij als team 
een voorleeschallenge: we gaan proberen met de hele school 800 bladzijden voor te lezen! Wij dagen 
u als ouders/verzorgers ook uit om tijdens de Nationale Voorleesdagen lekker veel voor te lezen!  
 
Even voorstellen – juf Ankje 

Mijn naam is Ankje Wilbrink, getrouwd met Richard en trotse moeder van 3 
(inmiddels volwassen) kinderen, waarvan 2 getrouwd. Ik ben 54 jaar en ben 
bijna 20 jaar werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs. Daarvoor werkte ik 
in het toerisme. De laatste jaren heb ik me laten bijscholen op het gebied van 
hoogbegaafdheid en ben ik naast het onderwijs in een reguliere groep, 
onderwijs gaan geven aan meer- en hoogbegaafde kinderen. Ik merkte dat 
vooral deze groep kinderen mijn hart raakt en ik vind het dan ook heel fijn dat ik 

3 dagen op de Scholen van Oranje het onderwijs mag verzorgen voor deze groep: ik zal twee dagen 
leercoach zijn in ZON-groep 2. Ook word ik een dag in de week leerkracht Oranjedagen voor groep 5 
en 6. De rest van mijn week is gevuld met het bezoeken van mensen en andere activiteiten voor de 
kerk, waar wij actief bij betrokken zijn. In mijn vrije tijd ga ik het liefst naar buiten; hardlopen, fietsen 
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en wandelen. Ik houd heel erg van reizen waarin wij altijd een combinatie van natuur en cultuur 
zoeken. Verder ben ik dol op lekker eten, lezen, puzzelen en spelletjes. Ik zie ernaar uit om jullie 
allemaal te ontmoeten en beter te leren kennen. 
 
Even voorstellen – juf Thirza 
Mijn naam is Thirza Geerts. Ik ben 46 jaar, getrouwd en moeder van 3 kinderen. 
Ik ben een geboren en getogen Dordtenaar. Inmiddels zit ik als zo’n 20 jaar in het 
onderwijs, waarvan de laatste 12 jaar, met veel plezier, als intern begeleider op 
een basisschool in Gorinchem. Op 2 februari 2022 start ik als leercoach in de 
onderbouw bij de ZON-groepen. Afgelopen oktober ben ik al een ochtend in de 
groep geweest. Daar heb ik van genoten. De (over)stap naar ZON is een nieuwe 
uitdaging voor mij waar ik mijn passie voor onderwijs en onderwijsvernieuwing 
kan gaan vormgeven. Ik heb er veel zin in en hoop binnenkort met jullie kennis te 
mogen maken. 
 
Bijbelverhalen 
In de eerste weken van het nieuwe jaar lezen we uit het evangelie van Marcus. Het is het oudste van 
de vier evangeliën. Marcus vertelt over Johannes de Doper, die mensen doopt in de woestijn en 
vertelt dat er na hem iemand komt die groter zal zijn dan hij. In de hoofdstukken daarna horen we 
hoe Jezus langs het meer van Galilea trekt en vandaar verder gaat door het land. Steeds meer 
mensen horen over hem en sluiten zich bij hem aan. Allemaal krijgen ze van dichtbij te zien wat het 
betekent dat God naar mensen omziet.  
 
Het thema van deze periode is ‘vijfduizend volgers’. In onze tijd zijn 
veel mensen te volgen op sociale media. Sommigen hebben 
duizenden of zelfs miljoenen volgers. In Jezus’ tijd bestonden deze 
sociale media nog niet. Toch waren er in korte tijd heel veel mensen 
die zich bij hem aansloten. Zij ontdekten wat het betekent als je 
Jezus volgt. Het gaat Jezus niet om het aantal ‘likes’, hij is niet op 
zoek naar volgers om te laten zien hoe geweldig hij is. Jezus wil dat 
mensen hem volgen zodat ze meegaan op de weg naar het geluk. 
Dat liet hij bijvoorbeeld zien op de dag dat hij vijfduizend mensen te 
eten gaf met vijf broden en twee vissen. Jezus volgen betekent dat 
je ontdekt hoe God voor mensen zorgt. Deze vijfduizend volgers 
waren nog maar het begin! 
 
Toetsen voor het leerlingvolgsysteem 
Tussen maandag 17 januari en vrijdag 4 februari worden in de groepen 3 t/m 8 verschillende 
Citotoetsen afgenomen. Deze toetsen meten de vaardigheidsgroei van uw kind over een langere 
periode; de behaalde scores worden opgenomen in het rapport dat uw kind op 18 februari mee naar 
huis zal krijgen. In de bijgevoegde rapportbrief kunt u meer lezen over de betekenis van deze scores. 
Eind februari zijn de 10-minutengesprekken (groep 8: adviesgesprekken).  
 
Schoolfruit 
Op dinsdag, woensdag en donderdag krijgen de kinderen schoolfruit. Hebben zij hier niet voldoende 
aan, dan kunnen zij van huis uit nog iets gezonds meenemen. Op maandag en vrijdag nemen de 
kinderen zelf een tussendoortje naar keuze mee. 
 
 
Bericht vanuit LunchLokaal 



 

 
 

Als uw kind afwezig is bij LunchLokaal (door ziekte, quarantaine of andere reden) dan kunt u tot de 
dag zelf (uiterlijk 9:00 uur) uw kind afmelden via het ouderportaal van LunchLokaal. Ook als de klas 
van uw kind in quarantaine geplaatst is, vraagt LunchLokaal u om uw kind af te melden. Als u uw kind 
niet afmelt dan betaalt u voor die dag. Als uw kind aanwezig is bij de overblijf, maar u hebt uw kind 
niet aangemeld dan betaalt u dubbel tarief. Mocht u niet kunnen inloggen in het nieuwe systeem, 
dan kunt u een mail sturen aan administratie@lunchlokaal.nl. Uw kunt ook zelf met uw 
debiteurnummer als gebruikersnaam en emailadres een nieuw wachtwoord aanvragen. 
 
 
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:  
 
14 januari   Leerlingraad (2) 
18 januari   Mad Science (3) 
20 januari   Studiedag – alle leerlingen vrij 
24 januari    Commissie continurooster 
25 januari   Mad Science (4) 
26 januari   Voorleesontbijt   
1 februari   Mad Science (5) 
1 februari   MR vergadering 
4 februari   Volgende nieuwsbrief op de website en schoolapp 
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