
 

                  

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 
Met de nu geldende maatregelen moeten zowel kinderen als leerkrachten alleen nog in quarantaine 
als ze zelf positief testen. Helaas betekent dit dat we in voorkomende gevallen een leerkracht 
minstens een hele week kwijt zijn. Natuurlijk zullen we dan alles proberen om de opvang van de 
betreffende groep op school te regelen maar het kan zijn dat dat niet helemaal lukt omdat er 
onvoldoende invallers zijn. In die gevallen zal de betreffende groep toch een of meerdere dagen thuis 
moeten blijven. Daarnaast wordt u door de groepsleerkracht bericht als er een kind positief getest is.  
 
Rapport mee 
Op vrijdag 18 februari krijgen alle kinderen vanaf groep 3 hun rapport mee naar huis.  
 
Oudergesprekken 
Op maandag 21 en donderdag 24 februari zijn voor groep 1 t/m 7 de 10-minutengesprekken en voor 
groep 8 de VO-adviesgesprekken. We vinden het fijn om u voor dit gesprek op school te ontvangen. 
Uiteraard moeten we wel rekening houden met alle basisregels rondom Corona; houdt u zich a.u.b. 
aan de afstand van 1,5 meter en draagt u een mondkapje. Tijdens het gesprek mag het mondkapje af 
en bespreken u en de leerkrachten de voortgang van uw kind. Tussen ieder gesprek hebben wij 5 
minuten pauze als wisseltijd ingepland. U krijgt van ons een mail met inloggegevens en u kunt zich 
vanaf dinsdag 8 februari (6:00 uur) inschrijven via de knop Schoolgesprek in de schoolapp. Voor 
iedereen sluit de inschrijving op dinsdag 15 februari (12:00 uur) en maken de leerkrachten de 
planning af. Wij wensen u goede gesprekken toe. 
 
Voorlees-challenge! 
Op woensdag 26 januari 2022 trapten wij op de Oranje Nassau de Nationale Voorleesdagen af (26 
januari t/m 5 februari 2022) met een voorleesontbijt. In de groepen 4 t/m 8 en ZON 2 zijn 
voorleeswedstrijden gehouden; voor elke winnaar was er een prijsje. Tijdens de Nationale 
Voorleesdagen deden wij als team een voorleeschallenge: we gaan proberen met de hele school 800 
bladzijden voor te lezen. We zijn daar bijna; met nog een middag te gaan zou het zomaar kunnen 
lukken!  
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Even voorstellen – juf Lia 
Ik mag mij aan u/jullie voorstellen als nieuwe zorgcoach van ZON-groep 1. Ik heb 
ontzettend veel zin om vanaf 1 maart met een nieuwe groep, met nieuwe 
collega's in een nieuwe omgeving te starten. Op dit moment werk ik nog op een 
school in het voortgezet onderwijs. Daar krijgen kinderen tussen 12 t/m 18 jaar 
les om vervolgens hun VMBO of Havo diploma te halen. Dit doen zij ook in kleine 
groepen, net als op de Oranje Nassau School.  
Thuis heb ik zelf drie kinderen. Een dochter van 17 jaar die dit jaar eindexamen 
gaat doen bij de kappersopleiding in Breda. Een zoon van 10 jaar die bij de 
talentengroep van TeamNL turnt. En een meisje van 9 jaar die 11 uur in de week 
bij de selectie RG (ritmische gymnastiek) traint. Er gaan dus heel wat uren zitten 

in het halen en brengen van de twee jongste kinderen naar de turnhal. Gelukkig kan ik dit delen met 
mijn man Robin die ik al heel lang ken en waar ik bijna 10 jaar mee getrouwd ben. Ik hoop jullie 
allemaal een keer persoonlijk te begroeten. Mocht je/u dan vragen hebben dan hoor ik deze graag. Ik 
vertrouw op een leuke en leerzame samenwerking met nieuwe kinderen, ouders en collega's. Tot in 
maart!  
 
Leren zichtbaar maken 
Eerder dit jaar heeft het personeel van de reguliere groepen een training gevolgd over Leren 
Zichtbaar Maken. Vaardigheden als feedback geven, samenwerkend leren en het werken met 
stappenplannen helpen ons om kinderen nog meer betrokken te maken bij hun eigen ontwikkeling 
en het reflecteren op eigen werk. Dit zijn vaardigheden die wij in het kader van het Nationaal 
Programma Onderwijs belangrijk vinden voor onze leerlingen. Deze week kregen de collega’s ook een 
klassenbezoek en een nagesprek hierover. De komende tijd gaan we hier verder mee aan de slag; op 
de studiedag van 8 april volgen wij opnieuw een training over Leren Zichtbaar Maken.  
 
Oranjedagen 
Eerder dit jaar ontving u het bericht dat er door tekort aan personeel geen Oranjedagen voor groep 
1-2 mogelijk waren. Met de komst van juf Ankje is dit rond de voorjaarsvakantie wel weer mogelijk. 
Zij zal les gaan geven aan de kinderen van de groepen 5/6; juf Janny den Dopper zal weer van start 
gaan bij groep 1-2. Meer weten over de Oranjedagen? Kijk dan op onze website bij het kopje 
‘Onderwijs’. Of kom op dinsdag 10 mei naar een speciale ouderavond over de Oranjedagen. 
Aanvankelijk stond deze avond op 8 maart a.s. gepland, maar vanwege corona vinden we dat nu nog 
te vroeg. Deze avond wordt gehouden op de Beatrixschool. Meer informatie hierover volgt later. 
 
 
Vanuit de MR 
 
Op 25 januari heeft u vanuit de schoolleiding een informatiebrief ontvangen over het onderzoek naar 
een continurooster. De medezeggenschapsraad heeft afgelopen dinsdag o.a. vergaderd over het 
voorgenomen besluit van de schoolleiding met betrekking tot invoering van een continurooster. De 
oudergeleding van de MR is formeel gevraagd om instemming met een wijziging van schooltijden. Zij 
zijn verplicht voorafgaand aan hun besluit een ouderpeiling uit te voeren en zullen dit nu gaan 
voorbereiden. In de vergadering is verder advies gegeven over het op een verantwoorde manier op 
school voeren van de aanstaande 10-minutengesprekken in plaats van online. En er is gesproken over 
het inplannen van MR-verkiezingen, omdat Arjan Rutten (voorzitter) na dit schooljaar zal stoppen als 
MR-lid. Naar verwachting zal in april een nieuw ouderlid geworven gaan worden. Van de MR 
vergaderingen worden altijd notulen gemaakt. De notulen van de vorige vergadering zijn terug te 
lezen in de schoolapp onder het kopje ‘Informatie'.  

https://oranjenassauschool.nl/category/onderwijs


 

 
 

 

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:  
 

8 februari   Mad Science (slot) 
9 februari   Gebedsgroep 
14 t/m 18 februari  Open Week 
8 t/m 15 februari  Inschrijven oudergesprekken 
18 februari    Rapport mee 
21 en 24 februari  Oudergesprekken 
25 februari   Leerlingraad (3)  
26 februari t/m 6 maart Voorjaarsvakantie 
11 maart   Volgende nieuwsbrief  

 

http://www.oranjenassauschool.nl/category/jaarkalender
http://www.oranjenassauschool.nl/

