
 

                  

Oudertevredenheidspeiling: laatste dag 
Twee weken geleden hebben alle ouders/verzorgers per mail een link naar de vierjaarlijkse 
oudertevredenheidspeiling ontvangen. Vandaag is de laatste dag hiervoor; heeft u de peiling nog niet 
ingevuld dan vragen wij u vriendelijk om dat vandaag nog te doen. Zo krijgen we een goed beeld van 
uw tevredenheid. Bedankt voor uw medewerking.  
 
Studiedag 8 april 
Op vrijdag 8 april is er een studiedag voor ons personeel. Alle leerlingen zijn deze dag vrij. 
 
Paasviering 
Donderdag 14 april vieren we het Paasfeest! Voor de leerlingen wordt er een Paaslunch 
georganiseerd. Alle kinderen nemen die dag hun eigen bord, lege beker en bestek mee naar school. 
De ouderraad verzorgt voor alle leerlingen het drinken. Zij verzorgen ook de Paaslunch voor de 
groepen 1 t/m 5. De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 en de ZON-groepen verzorgen hun eigen 
lunch-buffet; de leerkrachten van deze groepen bespreken met de kinderen wie wat meeneemt. Na 
de Paaslunch is iedereen om 13:00 uur uit. 
  
Inschrijven schoolkorfbal 
Vandaag start de inschrijving voor het schooltoernooi veldkorfbal 
op 18 mei voor de groepen 3 t/m 8. Kinderen kunnen tot en met 
vrijdag 15 april aangemeld worden via de website (of de 
Basisschoolapp). Een aantal ouders uit de ouderraad gaat in 
samenwerking met ons team een sportcommissie vormen; Nicolien, 
Arnoud en Jopke zullen de inschrijving van het korfbaltoernooi gaan 
regelen. Volgend schooljaar hopen zij naast het voetbal- en 
korfbaltoernooi nog meer schoolsporttoernooien voor onze 
leerlingen mogelijk te gaan maken!    
 
Koningsspelen 
Op vrijdag 22 april doet onze school weer mee aan de Koningsspelen! In de ochtend worden de 
Koningsspelen feestelijk geopend en is er voor iedere groep sport en spel.   

• Tussen 8.20 en 8.30 uur verzamelen alle kinderen in de klas, met hun jas aan. Dan komen de 
groepen met hun leerkrachten naar buiten, waar de Koningsspelen worden geopend. U bent 
van harte uitgenodigd om de opening op het plein mee te maken. Daar nemen we ook een 
mooi cadeau van de ouderraad in ontvangst; 
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• Na de opening gaat iedere groep met de leerkracht mee terug naar 
de eigen klas en vervolgens naar het eerste onderdeel van het 
programma;  

• Na het ochtendprogramma eten we in de klas een Koningslunch. 
Deze lunch wordt vanuit de Koningsspelen verzorgd; onze ervaring 
is dat wanneer kinderen veel trek hebben, het slim is om van thuis 
een extra boterham mee te nemen. Voor deze lunch vragen we de 
kinderen om bord, beker en bestek van thuis mee te nemen.  

• Om 13:30 uur zijn alle leerlingen uit. 
 
Aanmelden briertjes/zusjes 
Momenteel hebben wij geregeld rondleidingen en inschrijvingen voor nieuwe leerlingen. Wij vragen 
ouders om jongere broertjes/zusjes tijdig in te schrijven. 
 
Schoolfruit tot de meivakantie 
De afgelopen maanden hebben we op onze ‘gezonde dagen’, dinsdag, woensdag en donderdag 
schoolfruit ontvangen. Deze actie loopt nog door tot aan de meivakantie. Na de meivakantie blijven 
dit onze gezonde dagen, dus vragen we iedereen om een gezond tussendoortje mee te nemen. Op 
maandag en vrijdag hoeft het tussendoortje niet perse gezond te zijn (mag uiteraard wel). Alle 
ouders die hebben geholpen met het schillen en snijden van het schoolfruit bedankt! 
 
Continurooster 
Enkele weken geleden ontving u het bericht dat onze school na Pinksteren overgaat op een 
continurooster voor alle groepen. We zijn nu bezig met onder meer het aanpassen van verschillende 
roosters. We hebben hier nog enkele weken voor nodig en zullen u in mei verder informeren. En een 
aantal dingen zullen we nog niet definitief vastleggen maar in de periode tussen Pinksteren en de 
zomervakantie nog uitproberen. Dan verwachten we na de zomervakantie onze definitieve werkwijze 
vastgelegd te hebben. Wel kunnen we vast aangeven dat de kinderen dagelijks bord, beker en bestek 
van natuurlijke materialen (geen plastic) moeten meenemen, zodat we toch een huiselijke sfeer 
creëren tijdens de lunch. De klassendienst wast na de lunch af. Ook vragen we om op de gezonde 
dagen (dinsdag, woensdag en donderdag) bruin brood mee te geven met hartig beleg en melk als 
drinken. Meer informatie over de nieuwe schooltijden leest u hier.  
 
Textiel eruit, groen erin 
Als school dromen wij van een nieuw ‘groenblauw’ schoolplein. We 
hebben zelfs al een ontwerp klaarliggen, maar voor het (financieel) 
verwezenlijken van zo’n plein zijn we vooral afhankelijk van de 
gebouweigenaar. Die zijn verantwoordelijk voor het onderhoud aan 
gebouw én plein. Hoewel nu nog niet duidelijk is of/wanneer de 
gebouweigenaar kan gaan bijdragen, willen wij alvast zelf op 
verschillende manieren geld gaan inzamelen in de hoop dat we 
volgend schooljaar een start kunnen gaan maken met een deel van 
ons plein. Een manier om gratis geld in te zamelen is het initiatief 
Textiel eruit, groen erin: binnenkort zetten zij op ons plein, naast de 
vlaggenmasten, een paarse textielcontainer. Voor iedere kilo textiel 
die daarin wordt gedaan, ontvangen wij als school 20 cent voor vergroening van ons plein. En het 
textiel wordt weer hergebruikt. Als de container er staat ontvangt u meer informatie.   
 
Bijbelverhalen 

https://oranjenassauschool.nl/schooltijden
https://www.textieleruitgroenerin.nl/#:%7E:text=GRATIS%20VERGROENING%20OP%20SCHOOL%20!&text=Door%20textiel%20in%20te%20zamelen,tot%20%E2%82%AC2.000%20per%20jaar.


 

 
 

Er is meer te zien dan je dacht. Dat ontdekten de leerlingen van Jezus toen ze met hem mee trokken. 
Ze zagen Jezus over water lopen, ze zagen hoe Hij zieke mensen genas. Hoe Hij brood deelde met 
duizenden mensen, en nog veel meer. De leerlingen van Jezus keken hun ogen uit. En als wij die 
verhalen lezen, kijken we over hun schouders mee. We ‘zien’ dingen die we misschien niet voor 
mogelijk hielden. Met het thema ‘Open je ogen’ gaan we op weg naar Pasen. Het thema komt heel 
letterljik terug in de verhalen, als Jezus blinde mensen geneest. Maar ook meer figuurlijk, want 
steeds opnieuw weten de leerlingen en omstanders eigenlijk nauwelijks wat ze zien. Dat gaat door 
tot in het Paasverhaal, waar de ogen geopend worden bij een open graf. We hopen dat de verhalen 
een inspiratiebron zijn om met de kinderen toe te leven naar Pasen, het feest van het nieuwe leven. 
Een feest waarop je niet uitgekeken raakt! 
 
Zelftesten 
Het dringende advies aan leraren en leerlingen van groep 6, 7 en 8 om twee keer per week 
preventief een zelftest te doen vervalt. Wel blijft het advies om bij klachten een (zelf)test te doen. 
Wij zullen de leerlingen uit deze groepen nog twee zelftests meegeven, die bij klachten gebruikt 
kunnen worden.  
 
 
Vanuit de MR 
 
De notulen van de afgelopen vergaderingen staan in de schoolapp. 
 
 

 

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:  
 

1 t/m 15 april  Inschrijving schoolkorfbal 
6 april   Gebedsgroep 
8 april   Studiedag 
14 april   Paasviering 
15 t/m 18 april  Paasweekend 
19 april   Leerlingraad 
20 en 21 april  Eindtoets goep 8 
22 april   Koningsspelen 
23 april t/m 8 mei Meivakantie 
10 mei   Ouderavond Oranjedagen (Beatrixschool) 
11 mei   Gebedsgroep 
13 mei   Volgende nieuwsbrief  
 

 

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

