Vrijdag 12 02 | 20 21

Weer op school!
Wat was het fijn om de kinderen deze week weer op school te kunnen begoeten. Het is best even
wennen hier en daar. En dan ligt er ook nog een pak sneeuw! Maar toch zijn we heel tevreden over
hoe alles verloopt. Fijn dat u als ouders/verzorgers ook uw steun laat blijken. Uiteraard kunt u voor
vragen contact met school of medezeggenschapsraad opnemen (MR@oranjenassauschool.nl).
Reminder
Op vrijdag 19 februari staat er een margedag voor groep 1 t/m 8 in de activiteitenkalender. Deze
groepen zijn die dag vrij. De leerlingen van ZON-groep 2 hebben zoals bekend wel een reguliere
schooldag tot 15:00 uur. Daarna is het voor iedereen voorjaarsvakantie van 20 t/m 28 februari.
Oudergesprekken via Teams
Komende maandag en woensdag (15 en 17 februari) zijn de 10-minutengesprekken gepland. Tijdens
dit gesprek bespreken u en de leerkracht de voortgang van uw kind. Dit gesprek vindt deze keer
plaats via Microsoft Teams, via het account waar uw kind voor school gebruik van maakt. In de
agenda in Teams staan binnenkort op 15 en 17 februari de 10-minutengesprekken ingepland. Op de
afgesproken tijd logt u in en klikt u op Deelnemen. U wordt dan in de ‘lobby’ geplaatst en zodra de
leerkracht u toelaat, kunt u met elkaar in gesprek gaan. Wij wensen u goede gesprekken toe.
Aanpassing thuisblijfbeleid
Om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan heeft de GGD het thuisblijfbeleid aangepast: leerlingen
die klachten hebben die ‘bij COVID-19 passen’ moeten thuisblijven. De belangrijkste klachten zijn

verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) en/of hoesten en/of
benauwdheid en/of verlies van reuk of smaak en/of verhoging of koorts boven de 38 graden.
Aanpassing testbeleid
Omdat (herhaald) testen bij jonge kinderen belastend kan zijn, heeft de GGD besloten dat het
voldoende is wanneer nauwe contacten zich alleen laten testen op of na dag 5 na het laatste
contactmoment met de besmettelijke persoon. Als ouders het belangrijk vinden, kan er nog steeds
zo snel mogelijk en op dag 5 getest worden. Voor alle duidelijkheid: testen zal nooit zonder uw
toestemming gebeuren. Het testbeleid van de overheid luidt nu als volgt:
Alle nauwe contacten gaan in thuisquarantaine gedurende 10 dagen. Dat betekent dat zij niet naar
de school of kinderopvang kunnen komen. Zij kunnen zich op of na dag 5 na het laatste
contactmoment met de besmettelijke persoon laten testen. Als de test op of na dag 5 na het laatste
contactmoment negatief is, kan de quarantaine worden opgeheven. Daarnaast is het dringende
advies om bij het ontstaan van klachten tijdens de 10 dagen na het contact met de besmettelijke
persoon, het kind te laten testen, ook als een eerdere test negatief was.
Rapport
Vanmiddag krijgen de leerlingen uit groep 3 t/m 8 hun rapport; de leerlingen van de ZON-groepen
ontvangen hun rapport volgende week. Op onze school krijgen leerlingen vanaf groep 3 in februari
een rapport. In juli krijgen ook de kinderen van groep 2 een eigen rapport. De scores op het rapport
zijn een weergave van de inzet en prestaties in de (ruim 14) schoolweken met fysiek onderwijs én de
afgelopen weken met thuisonderwijs. Wij hebben er daarom deze keer voor gekozen om op dit
rapport letters te zetten en geen cijfers; een hele exacte berekening van prestaties namelijk niet
altijd mogelijk. Het rapport bevat deze keer ook een thuiswerkdiploma.

Gymzaal weer open
Vanaf komende week zullen de gymlessen weer plaatsvinden in de gymzaal. Uiteraard blijven de
groepen ook in de gymzaal en kleedkamers van elkaar gescheiden.

Schoolsporttoernooien gaan niet door
Helaas hebben wij vanuit DordtSport te horen gekregen dat vanwege corona alle
schoolsporttoernooien dit schooljaar niet doorgaan. Wel bekijken we de mogelijkheden om de
Koningsspelen in aangepaste vorm door te laten gaan. Daarover later meer.

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:
15 en 17 februari
15 t/m 18 februari
19 februari
20 t/m 28 februari
3 maart
5 maart
8 en 10 maart

10-minutengesprekken
Inschrijven VO-adviesgesprekken
Margedag groep 1t/m 8
Voorjaarsvakantie
MR-vergadering
Volgende nieuwsbrief (in de app en op de website)
VO-adviesgesprekken groep 8

