Vrijdag 15 januari 2021

Corona-update
Deze week ontving u een informatiebrief over het thuisonderwijs en de noodopvang. De
leerkrachten mailen u uiterlijk vandaag de planning voor volgende week. Vragen hierover kunt u
mailen aan de leerkrachten van uw kind. Ook is er vanmiddag tussen 14:00 en 16:00 uur een
ophaalmoment voor materialen gepland. Een persoon van uw gezin mag, met mondkapje, het
materiaal komen ophalen. Vanuit onze gymdocent van Move Academy kregen wij nog deze leuke
beweegopdrachten voor binnen en buiten. Wij wensen u en de kinderen opnieuw veel succes!
Bereikbaarheid ouder-kindcoach
Ook in deze coronatijd kun je [leerling en ouder/verzorger] bij de Ouder-Kindcoach terecht met al uw
vragen over opvoeden, opgroeien en andere zaken binnen het gezin. De OK-coach Saskia de Waard
zoekt dan samen met u naar antwoorden, geeft informatie en advies, en helpt u weer op weg. Saskia
is te bereiken op 06-12808042 of per mail: saskia.dewaard@swtdordrecht.nl.
Studiedag 21 januari
Komende donderdag 21 januari heeft het gehele team van de school een studiedag. We laten ons die
dag onder meer scholen op het gebied van rekenen, geïntegreerd onderwijs (ZON), Levelwerk en
Natuur&Techniek. Die dag is er geen thuisonderwijs. Wel moedigen we iedereen aan om thuis een
voorleesontbijt te organiseren en daarvan een foto met de leerkracht te delen (dit ontbijt zou
eigenlijk op 20 januari zijn als start van de Nationale Voorleesdagen). Eet en lees smakelijk!

Rectificatie vakantieschema 2021-2022
Begin november hebben wij het vakantieschema voor volgend schooljaar in de nieuwsbrief vermeld.
Daar stond per abuis de verkeerde week voor de voorjaarsvakantie vermeld. Dit moet zijn: za. 26
februari 2022 t/m zo. 6 maart 2022 en is inmiddels ook op de website aangepast.
Opbrengst kerstcollecte
Afgelopen kerst collecteerden wij voor stichting Het Vergeten Kind. Wij hebben daarmee bijna €200,kunnen inzamelen. Bedankt voor uw bijdrage!

Externe Vertrouwenspersonen Scholen van Oranje
Aan het eind van vorig kalenderjaar hebben we afscheid genomen van Ruth Driesprong die jarenlang
onze externe vertrouwenspersoon is geweest. Ruth heeft voor de kerstvakantie haar taak
overgedragen aan het echtpaar Christine en Kees Rovers. Beiden hebben al enige jaren ervaring als
externe vertrouwenspersoon bij een andere schoolbestuur. Via het bekende emailadres:
vertrouwenspersoon@scholenvanoranje.nl zijn zij te bereiken. Hieronder hun persoonlijke info:
•

•

Christine Rovers, tel 06-53686304: Was 40 jaar werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg
voor jeugd, de laatste jaren gespecialiseerd in het jonge kind en de
ouderbegeleiding/gezinstherapie. Voorheen ook een aantal jaren secretaris van het bestuur
van de rechtsvoorganger van stichting H3O, de PCOD en vele jaren secretaris bestuur van
Schippersinternaten en –scholen.
Kees Rovers, tel 06-53589542: Was 40 jaar huisarts in Dordrecht en maatschappelijk
betrokken in besturen en als mediator bij de klachtencommissie voor huisartsen.

Vanuit de MR
Op 14 januari heeft de MR weer online via Teams vergaderd. Het werken met Teams gaat al steeds
beter, en we leren veel van elkaar. We worden er allemaal steeds handiger in. Vanuit de GMR is aan
ons overgedragen wat daar besproken is. In de GMR worden veel beleidsplannen besproken,
overkoepelend van alle Scholen van Oranje. Namens onze MR nemen hieraan Sander Moret en
Nanda Hokken deel. De GMR vergadert een aantal keer per jaar met de bestuurders van de Scholen
van Oranje. Van elke school van Oranje nemen leden van de MR deel aan de GMR.
De directeur heeft ons bijgepraat over alle dingen die spelen op school, zowel aan beleidszaken als
aan hele praktische dingen, zoals coronamaatregelen. Ook namen we het jaarplan weer door; waar
staan we en welke dingen moeten er nog gebeuren?
We proberen als MR leden ook te leren door middel van trainingen. We zijn aangesloten bij de CNV
(vakbond) , en hebben een aantal cursussen bekeken die onze interesse hebben en ons helpen de
school zo goed mogelijk te adviseren als MR. U kunt de notulen van de vergaderingen altijd opvragen
via mr@oranjenassauschool.nl. Binnenkort zijn de notulen ook weer in de schoolapp terug te lezen.
Namens de MR
Sander Moret, Arjan Rutten (voorzitter), Marije van der Gouwe (ouders)
Nanda Hokken, Jolanda Beekman, Lisa Bosboom (personeel)

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:
21 januari
29 januari

Studiedag – alle leerlingen vrij / voorleesontbijt thuis
Volgende nieuwsbrief (in de app en op de website)

