
 

                  

Kerstcollecte voor Het Vergeten Kind 
Rondom kerst vragen wij altijd aandacht voor een goed doel. Dit jaar 
collecteren wij digitaal, voor stichting Het Vergeten Kind. Meer informatie vindt 
u op onze website. De kinderen kunnen digitaal op een veilige manier doneren 
via onze digitale collectebus of door het scannen van de QR-code hiernaast. 
Van harte aanbevolen! 
 
Thuisonderwijs 
Deze week ontving u een brief over het thuisonderwijs. De leerkrachten mailen u uiterlijk morgen de 
planning voor na de vakantie. Vragen hierover kunt u mailen aan de leerkrachten van uw kind. Wij 
wensen u en de kinderen daarbij veel succes! 

Donderdag 17 december 2020

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


 

 
 

Noodopvang 
Inmiddels is duidelijk dat wij als school ook na de kerstvakantie onder schooltijd de noodopvang 
moeten verzorgen. De noodopvang is bedoeld voor kinderen met ouders die een cruciaal beroep 
hebben én kinderen in een kwetsbare situatie. Het uitgangspunt van de overheid bij één ouder die 
een cruciaal beroep uitvoert, is dat ouders de opvang zoveel als mogelijk zelf thuis regelen.  
 
De noodopvang geldt alleen onder schooltijd; tussen de middag (op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag) kunnen de kinderen die niet thuis of bij de bso lunchen, overblijven bij het Lunchlokaal. De 
kosten hiervoor bedragen €2,50 per kind. U hoeft uw kind voor het Lunchlokaal niet apart aan te 
melden; het Lunchlokaal regelt na afloop de verrekening met u. Moet u een beroep doen op deze 
noodopvang, dan vragen wij u dit uiterlijk 24 uur van tevoren door te geven aan Margo Besseling 
(adjunct-directeur): m.besseling@oranjenassauschool.nl. Wij vragen u daarbij dan het beroep van 
beide ouders te noteren.  
 
Heeft u ook na schooltijd noodopvang nodig, dan verwijzen wij naar opvangorganisaties: 

• SDK: kantoor@sdk-kinderopvang.nl of telefoonnummer 078-6226199 

• COKD: cokd.lm.06@cokd.nl of telefoonnummer 06-50613690 
 
Studiedag 21 januari verzet 
Vanwege de periode van het thuisonderwijs gaan wij de studiedag van donderdag 21 januari 
verplaatsen. Anders zijn de kinderen net weer enkele dagen op school en moeten zij weer een dag 
vrij zijn door die studiedag. We gaan kijken of wij de inhoud van de studiedag met het team tijdens 
de eerste twee weken in ons werk kunnen inpassen. Of het voorleesontbijt van 20 januari wel 
doorgaat, hoort u na de kerstvakantie van ons.  
 
Even voorstellen 
Ik stel mij graag aan u voor als nieuwe leercoach op woensdag en vrijdag in ZON-
groep 2! Ik ben Natasja van Steenis, 49 jaar en woon in Rotterdam. Ik heb ruime 
ervaring als leerkracht en als intern begeleider zowel in het basis als speciaal 
onderwijs. Ik hou ervan om kinderen te zien groeien in hun ontwikkeling. In mijn 
nabije omgeving ben ik nauw betrokken bij kinderen met hoogbegaafdheid en het 
zoeken naar wat passend is voor hen. Samen met u als ouders, de kinderen en de 
collega’s zet ik mij graag in voor uw kinderen op de ZON-groep. Ik hoop gauw met 
u kennis te maken.  
 
Even voorstellen 
Mijn naam is Rashwika Landsman en ik ben 20 jaar oud en ik kom uit Dordrecht. En ik zit in 
Rotterdam op school en ik doe de opleiding Pedagogische medewerker. Ik kom op maandag en 
dinsdag stagelopen in groep 1-2. Mijn hobby’s zijn wandelen, lezen en leuke dingetjes doen met mijn 
vrienden/familie. Ik ken jullie nu nog niet, maar heb nu al veel zin om de kinderen te leren kennen! 
 
Nieuw nieuw nieuw  
Als het goed is wordt deze week de nieuwe speeltuin naast de school opgeleverd. In groep 1 t/m 3 
zijn onlangs ook de laatste twee digiborden vernieuwd; veel plezier met deze SMART-borden! In die 
groepen was al het meubilair onlangs vernieuwd. In groep 4 t/m 8 worden morgen nieuwe kasten 
geplaatst. Alle groepen zitten er dan weer tiptop bij!  
 
Kerstbomen 
Als de feestdagen voorbij zijn, gaat ook de kerstboom weer de deur uit. Gemeente Dordrecht heeft in 
de stad 21 speciale inleverpunten voor kerstbomen. In elke wijk is er een aantal plekken waar u de 
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kerstboom kunt inleveren. Op zaterdag 2 januari tussen 12.00 tot 16.00 en zaterdag 9 januari tussen 
11.00 en 15.00 uur kunt u uw kerstboom inleveren. De inleverpunten voor oude kerstbomen vindt u 
op www.dordrecht.nl/kerstbomen. Wilt u uw kerstboom na zaterdag 9 januari inleveren? Dan kunt u 
de boom zelf naar het afvalbrengstation van HVC aan de Baanhoekweg 8-12 brengen. Om de 
contactmomenten tot een minimum te beperken tijdens deze lockdown is er dit jaar geen 
kerstbomenactie met een vergoeding. De bomen krijgen een goede bestemming. Van de takken en 
naalden wordt compost gemaakt. De stam wordt versnipperd en hier wordt groene elektriciteit en 
warmte van gemaakt. Ook worden versnipperde bomen gebruikt als bodembedekking in 
bijvoorbeeld stadsboerderijen.  
 
 
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:  
 
19 dec t/m 3 jan  Kerstvakantie 
4 t/m 15 januari Thuisonderwijs 
13 januari  Gebedsgroep 
14 januari  MR-vergadering 
15 januari  Volgende nieuwsbrief (in de app en op de website) 

http://www.dordrecht.nl/kerstbomen
http://www.oranjenassauschool.nl/

