
 

                  

Inzamelingsactie Oekraïne 
Langs deze weg bedankt meester Erwin jullie enorm voor alle giften en moeite die is gedaan om 
spullen voor Oekraïne in te zamelen! Afgelopen woensdag heeft de organisatie alle spullen 
opgehaald. Morgen (zaterdag 12 maart) rijden zij met 6 bussen met aanhangers en 1 of 2 grote 
vrachtwagens richting Polen. Op de volgende Facebook-pagina doen zij verslag van alle 
voorbereidingen en de reis: https://www.facebook.com/profile.php?id=100078825336401  
 

Veilig gedrag 
Na de voorjaarsvakantie zijn we in de school gestart met gerichte 
aandacht voor veilig gedrag. We praten hierover in de klas en stimuleren 
veilig gedrag door het uitdelen van oranje muntjes. Na de meivakantie 
delen we alle drie de kleuren muntjes uit. 

 
Voorlichting online veiligheid 
Deze week heeft Bureau Halt in groep 7 en 8 een les gegeven over mediawijsheid en cyberpesten. 
Komende donderdagavond zijn de ouders van deze groepen uitgenodigd voor een ouderavond over 
ditzelfde thema (start 19:30 uur). Ook deze avond wordt verzorgd door Bureau Halt. Meer informatie 
over deze voorlichting leest u op dit informatieblad.  
 
Iedereen is anders, okido! 
Op maandag 21 maart is het Wereld Downsyndroomdag. Op die dag wordt gevierd dat iedereen 
anders is, want juist onze verschillen maakt samenleven zo leuk. Een van onze leerlingen heeft ook 
het Downsyndroom. In dit leuke interview in de kinderkrant (p.4) vertelt zij 
hier meer over. Met de hele school vieren wij dit jaar onze veelkleurige 
verschillen: iedereen mag op 21 maart twee verschillende sokken 
aantrekken. In de middag krijgen alle kinderen nog een leuke verrassing!  
 
Oudertevredenheid 
Iedere 4 jaar doet onze school onderzoek naar de tevredenheid onder personeel, leerlingen (groep 6 
t/m 8) en ouders. In de komende weken zullen wij deze onderzoeken weer gaan uitvoeren. Op 
donderdag 17 maart ontvangen alle ouders/verzorgers een mail met een link naar een vragenlijst en 
een unieke inlogcode. Uw reactie wordt anoniem verwerkt. U kunt reageren tot vrijdag 1 april. In 
diezelfde periode laten wij de leerlingen van groep 6 t/m 8 op school ook een vragenlijst invullen. 
Later dit schooljaar delen wij met u de uitslagen en onze analyses. Alvast bedankt voor uw 
medewerking. 
 
Halen/brengen met de auto 
De afgelopen tijd ontvingen de verschillende gebruikers van ons schoolgebouw bericht dat het soms 
voorkomt dat buurtbewoners niet met hun auto kunnen vertrekken omdat het parkeervak wordt 
geblokkeerd door een bestuurder die een kind komt halen. Hierdoor ontstaan dan irritaties. Wij 
vragen u om hier bij het brengen/halen van uw kind rekening mee te houden en uw auto bij 
gelegenheid in een parkeervak te plaatsen. Bedankt voor uw medewerking.  

NIEUWSBRIEF maart 
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100078825336401
https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_1849/File/Infoblad-ouders-Online-veiligheid.pdf
https://issuu.com/kinderkrantjong078/docs/kinderkrantdreste-maart-2022-digitalpubl-01


 

 
 

 
Schoolsport 
Verschillende teams van onze school doen op 30 maart of 6 april mee aan het schoolvoetbaltoernooi. 
De deelnemers ontvangen binnenkort een brief met meer informatie. In april start de inschrijving 
voor het korfbaltoernooi van woensdag 18 mei. Ook daarbij hopen we weer op veel deelnemers! 
 
Juf Vivianne 
Volgende week vrijdag zal juf Vivianne van Move Academy voor de laatste keer lesgeven. Daarna 
gaat zij met zwangerschapsverlof en zal door een andere docent van Move Academy worden 
vervangen. Bij de gymlessen lopen momenteel ook een aantal CIOS-studenten stage. 
 
Projectweek ‘FEEST’ 
Om het jaar organiseren wij in de school een projectweek. In de school worden de lessen dan zoveel 
mogelijk in dit thema gegeven. Ook volgt meestal een moment waarop ouders in de klassen kunnen 
kijken naar alles waaraan gewerkt is. Dit schooljaar staat de projectweek in het thema ‘FEEST’. Dat 
heeft alles te maken met het 40-jarig bestaan van de school. De projectweek staat nu gepland van 18 
t/m 25 mei. Meer informatie volgt op een later moment. 
 

 
 
Pilot Parro-app 
Onze school gebruikt de Basisschool-app om bijvoorbeeld groepsberichten of foto’s met 
ouders/verzorgers te delen. De app werkt echter niet altijd naar behoren. Daarom oriënteren wij ons 
op een andere app, de Parro-app. Met de ouders van de ZON-groepen zijn we een pilot gestart met 
deze app. Als dit naar tevredenheid verloopt, zullen we rond de zomer voor alle groepen 
overstappen op Parro.    
 
Dordt Schoon 
Wekelijks trekken kinderen van onze school erop uit om de directe omgeving van de school vrij te 
maken van zwerfafval. Dat doen we omdat wij vinden dat wij mede verantwoordelijk zijn voor onze 
omgeving. Wilt u ook een steentje bijdragen voor een schoner Dordt? Dat kan bijvoorbeeld tijdens 
Dordt Schoon, van 19 t/m 25 maart! Kijk hier voor meer informatie. 
 

 

https://oranjenassauschool.nl/schoolapp
https://www.weizigt.nl/dordtschoon


 

 
 

Dank! 
Op onze school zijn de dinsdag, woensdag en donderdag de gezonde dagen. Tot 22 april ontvangen 
wij bovendien schoolfruit, lekker en gezond. Elke week komen hiervoor ouders om het geleverde 
fruit klaar te maken voor alle klassen. Bedankt dat jullie dit doen! 
 
 
Vanuit de MR 
Voor de vakantie heeft de oudergeleding van de MR een ouderpeiling uitgevoerd m.b.t. aanpassing 
van de schooltijden voor de invoering van een continurooster in alle groepen. Zij verwachten 
aankomende week (14-18 maart) hun besluit met u te kunnen delen. Tijdens de afgelopen 
vergadering heeft de MR ook instemming verleend aan enkele aanpassingen aan ons 
schoolondersteuningsprofiel (SOP). Dit is af en toe nodig om het SOP actueel te houden. Het herziene 
SOP vindt u hier op onze website. Komende dinsdag 15 maart is de eerstvolgende MR-vergadering.  
 
 

 

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:  
 

15 maart   MR vergadering 
16 maart   OR vergadering 
21 maart   Wereld Downsyndroomdag  
1 april    Volgende nieuwsbrief  
8 april    Studiedag (alle leerlingen vrij) 

 

https://oranjenassauschool.nl/nieuws/tussendoortjes-en-schoolfruit
https://oranjenassauschool.nl/zorg-en-ondersteuning/schoolondersteuningsprofiel
http://www.oranjenassauschool.nl/category/jaarkalender
http://www.oranjenassauschool.nl/

