
 

                  

Wat een feest! 
Afgelopen nacht heeft Sinterklaas in ons gebouw geslapen! In de klas bekeken we vanmorgen deze 
film van de Sint en zijn pieten. Wat een feest dat zij bij ons op school hebben geslapen en dus toch 
onze school kon bezoeken. In de app vindt u later vandaag nog een aantal foto’s van de intocht. We 
bedanken sint, de pieten, de ouderraad, de commissie en alle gezellige kinderen en leerkrachten 
voor deze leuke ochtend. Fijne pakjesavond!  
 
Update corona 
De afgelopen weken hebben we het aantal besmettingen bij ouders, leerlingen en leerkrachten flink 
zien stijgen. Wij hebben daarover vorige week ook een bericht via de app aan alle ouders gestuurd. 
Inmiddels zijn veel zieken weer klachtenvrij en daar zijn wij heel blij mee. Degenen die nog 
herstellende zijn, wensen wij veel beterschap!  

 
Kerstviering verplaatst 
Vanwege corona hebben wij ervoor gekozen om de kerstviering van 
donderdagavond dit jaar te verplaatsen naar vrijdagochtend. Zo 
voorkomen we een extra beweging naar en van school en drukte op 
het schoolplein. De leerlingraad is hierdoor verplaatst naar 
donderdagochtend. Vrijdagmiddag zijn alle leerlingen vrij.  
 

Kerstcollecte voor Het Vergeten Kind 
Tijdens de kerstviering wordt in de klassen gecollecteerd voor stichting Het Vergeten Kind. Dit doel is 
door de leerlingraad aangedragen. Het Vergeten Kind richt zich op kwetsbare kinderen en jongeren 
die opgroeien in een onveilige of instabiele thuissituatie. Zij hebben een programma met twee 
strategische pijlers: 

1. ‘Gewoon Kind Zijn’: organiseren van activiteiten en 
projecten die een directe positieve invloed hebben op het 
leven van kwetsbare kinderen.  

2. ´Een Veilig en Stabiel Huis voor Ieder Kind´: een duurzame 
en betere zorg voor kinderen. 

Meer informatie vindt u hier. De kinderen nemen vanwege corona 
geen contant geld mee, maar ze kunnen digitaal op een veilige 
manier doneren. Dit kan via onze digitale collectebus of door het 
scannen van de QR-code hiernaast. Van harte aanbevolen! 
 
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.  
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https://youtu.be/XDuHCGTMniA
https://youtu.be/XDuHCGTMniA
https://youtu.be/w3LRNDJ97x8
https://hetvergetenkind.digicollect.nl/cbs-oranje-nassau?utm_campaign=het-vergeten-kind&utm_content=new_action&utm_medium=email&utm_source=digicollect&utm_source=sendgrid&utm_medium=email&utm_campaign=website
http://www.sponsorkliks.com/
https://oranjenassauschool.nl/sponsorkliks


 

 
 

Word cyperagent van de gemeente 
Ook kinderen krijgen soms te maken met online gevaar. Om hiertegen een vuist te maken en 
kinderen te wapenen tegen online criminaliteit sluiten veel gemeenten, veiligheidsregio's en de 
politie zich aan bij het programma 'Hackshield'. Dit is een game waar kinderen worden gewezen op 
de gevaren. Niet door met een belerend vingertje te wijzen op de gevaren, maar door kinderen Cyber 
Agents te maken. Cyber Agents die niet alleen zichzelf, maar ook anderen kunnen beschermen tegen 
online gevaar. Hackshield is een spannende gratis game waarin je alles leert over cyberveiligheid. Je 
lost puzzels op, beantwoordt vragen en verzamelt Shields. De gemeente Dordrecht heeft zich ook 
hierbij aangesloten en via dit filmpje van burgemeester Kolff worden kinderen tussen 8 en 12 jaar 
opgeroepen om ook cyber agent te worden. Kijk ook op www.joinhackshield.nl of op deze poster. 
 
 
Vanuit de medezeggenschapsraad 
 
De afgelopen periode heeft de MR 2 vergaderingen gehad;  een in oktober en een in november. 
De MR vergadert online met elkaar, en in deze vergaderingen bespreken we met elkaar en met de 
directie de huidige belangrijke zaken voor de school. In oktober heeft Marije van der Gouwe haar 
functie als voorzitter neergelegd. Deze taak is dit jaar voor Arjan Rutten. Marije blijft wel algemeen 
ouderlid van de MR. Ook heeft de MR een financieel verslag gemaakt van het afgelopen jaar, en voor 
het komende jaar een begroting. Met elkaar hebben we ook met het huishoudelijk reglement van de 
Ouderraad ingestemd. Een uitgebreider verslag (notulen) leest u in de app bij ‘Informatie’. Ook het 
jaarverslag 2019-2020 van de MR leest u terug in de app.  
 
Dit jaar zijn de ZON-groepen bij ons aangesloten op de Oranje Nassau School. Wij heten hen welkom 
en hopen dat de kinderen en docenten zich snel thuis zullen gaan voelen op onze school.   
 
Uiteraard bespreken we met elkaar en met de  directie ook de coronamaatregelen in en om de 
school, en de stappen die hierop worden ondernomen. Het is een tijd waarin soms lastige en 
moeilijke beslissingen moeten worden genomen. Er is een open communicatie tussen MR en directie. 
 
Met vragen / opmerkingen richting de MR kunt u ons altijd bereiken via mr@oranjenassauschool.nl 
Ook kunt u de notulen van onze vergaderingen daar opvragen. 
 
Namens de MR; blijf gezond en let op elkaar! 
 
Arjan Rutten, Sander Moret, Marije van der Gouwe 
Jolanda Beekman, Nanda Hokken, Lisa Bosboom 
 
 
Vanuit de ouderraad 
 
Kom ook bij de ouderraad!  
De ouderraad heeft er dit jaar een nieuw lid bij, maar is nog op zoek naar enkele ouders die zich ook 
willen aansluiten om mee te helpen bij verschillende schoolactiviteiten. Wilt u meer weten of zich 
aanmelden, dan kunt u mailen naar OR@oranjenassauschool.nl.  
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3F1iCnuYUfQ&feature=youtu.be
http://www.joinhackshield.nl/
https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_1849/File/3f797c5d-605f-4f94-ad16-58107e537bb5.jpg
mailto:mr@oranjenassauschool.nl
mailto: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:  
 
10 december  MadScience naschoolse cursus (slot) 
17 december  Leerlingraad 
18 december  Volgende nieuwsbrief (in de app en op de website) 
18 december  Kerstviering – middag alle leerlingen vrij 
19 dec – 3 jan  Kerstvakantie 
21 januari  Studiedag 

http://www.oranjenassauschool.nl/
http://www.sponsorkliks.com

