
 

                  

 
 
Een heel mooi FEEST! 
Eerder dit jaar kregen wij van de ouderraad al een prachtige geluidset als cadeau, want de school 
bestaat al 40 jaar. Tijdens de afgelopen projectweek hebben we uitgebreid stilgestaan bij dit mooie 
jubileum. En de muzikale dag met Drum4Fun was een heel gezellige bekroning; lees dit artikel uit het 
AD om nog eens na te genieten. Wij willen de commissie, de ouderraad, de kinderen, ouders en 
collega’s enorm bedanken voor alle inzet en betrokkenheid; het was een heel mooi FEEST! 
 
Personeel 
Volgende week verwachten wij de groepsindeling (namen van leerkrachten) voor volgend jaar 
bekend te kunnen maken. We nemen echter na dit schooljaar afscheid van juf Mirjam Zijlstra. Zij 
geeft dit schooljaar les in groep 2-3. Na dit schooljaar nemen wij helaas afscheid van haar; binnen 
ons team is er geen formatieruimte beschikbaar. Wij bedanken de juf voor haar enorme inzet en 
creativiteit en wensen haar voor de toekomst alle goeds!  
 
Juf Esther  
Onlangs heeft juf Esther aangegeven dat zij op termijn zal gaan stoppen met haar werkzaamheden bij 
de ZON-groepen. Juf Esther is mede-initiatiefneemster van het ZON-concept en heeft ook op onze 
school als ZON-coördinator met vereende krachten gewerkt aan de vormgeving van dit concept. Het 
hart van deze juf klopt voor het verder helpen van kinderen die vastlopen en daar wil zij zich dan ook 
verder op gaan richten. Zij gaat een studie tot traumatherapeut volgen. Op dit moment is nog niet 
precies bekend wanneer Esther stopt. Wel kunnen we aangeven dat juf Tineke (onze IB-er) haar 
taken na de zomer zal gaan overnemen; zij zal daardoor stoppen als leerkracht van de Oranjedagen. 
 
 

NIEUWSBRIEF juni 
Vrijdag 3 juni 2022 

https://oranjenassauschool.nl/nieuws/40-jaar
https://www.ad.nl/dordrecht/feest-kinderen-trommelen-voor-40-jarige-oranje-nassauschool-in-dordrecht~a6498d0c/
https://www.ad.nl/dordrecht/feest-kinderen-trommelen-voor-40-jarige-oranje-nassauschool-in-dordrecht~a6498d0c/


 

 
 

Studiedag 7 juni 
Maandag 6 juni is het Tweede Pinksterdag en zijn alle leerlingen vrij. Dinsdag 7 juni is de laatste 
studiedag voor ons personeel; ook dan zijn alle leerlingen vrij.  
 
Start continurooster 
Vanaf woensdag 8 juni gelden voor alle groepen de nieuwe schooltijden; het continurooster gaat dan 
voor alle reguliere groepen van start. Voor groep 1 t/m 8 geldt dan onderstaande: 

• Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag lunchen de kinderen in de klas samen met de 
leerkracht (max. 20 minuten). Wij vragen u een lunch mee te geven die uw kind zelfstandig 
kan eten;  

• Op deze dagen hebben de kinderen naast de ochtendpauze ook een middagpauze (ong. 20 
minuten), voorafgaand of direct na hun lunch. Als het weer het toelaat, wordt er buiten 
gespeeld met enkele groepen tegelijk; bij storm of onweer spelen de kinderen in de klas. 
TSO-medewerkers (waaronder iemand van ons team) houden toezicht; de groepsleerkracht 
heeft op dat moment pauze. Eventuele gebeurtenissen tijdens deze middagpauze worden 
door de TSO met de groepsleerkracht gedeeld.  

• Wij zullen de periode tot de zomervakantie gebruiken voor het afstemmen van afspraken 
over de middagpauze; we kunnen er in deze periode achter komen dat we een afspraak 
moeten aanpassen/aanvullen. Na deze periode bespreken wij de afspraken met team en 
leerlingraad; vanaf het nieuwe schooljaar is dan voor iedereen helder wat de afspraken zijn;  

• Onlangs heeft de MR instemming verleend aan de vrijwillige bijdrage voor de 
tussendemiddag opvang (TSO); dit bedrag is vastgesteld op €25,- per kind per schooljaar en 
gaat in het nieuwe schooljaar in. 

 
Nieuwe school-app! 
Onze school gebruikt de Basisschool-app om bijvoorbeeld 
groepsberichten of foto’s met ouders/verzorgers te delen. De app 
werkt echter niet altijd even goed. Bovendien wensten wij dat de 
informatievoorziening tussen school en ouders onderling nog beter en 
zou gaan verlopen (dit bleek ook een wens die zichtbaar werd in de 
laatste oudertevredenheidspeiling). Daarom hebben wij ons 

georiënteerd op een andere app, de Parro-app. Met de ouders van de ZON-groepen hebben wij 
inmiddels naar tevredenheid een pilot gedraaid. Tijdens de studiedag van 7 juni krijgt het overige 
personeel uitleg over het gebruik van Parro. Daarna zal in een aantal groepen al gestart worden met 
Parro, naast de huidige app. In dat geval krijgt u van de juf of meester een bericht daarover. Wij 
vragen u om de app alvast op uw telefoon te zetten; lees hier ook vast meer informatie. Na de 
zomervakantie gebruikt de hele school Parro en stopt de Basisschool-app.  
 
Facultatieve 10-minutengesprekken  
Op vrijdag 24 juni ontvangen de kinderen van groep 1 t/m 7 en de ZON-groepen hun rapport. Op 
maandag 27 juni hebben we facultatieve 10-minutengesprekken voor de ouders/verzorgers van deze 
groepen. Dit betekent dat u zelf kunt aangeven of u gebruik maakt van dit gesprek. Ook de leerkracht 
kan u uitnodigen, mocht dit nodig zijn. U ontvangt binnenkort meer informatie over het inschrijven.  
 
Nieuws van de sportcommissie 
De afgelopen weken hebben veel leerlingen meegedaan met een of meerdere 
schoolsporttoernooien. Het plezier straalde ervan af en er zijn bovendien de nodige prijzen 
gewonnen (er is zelfs een nieuwe prijzenkast gekocht, want de gewonnen bekers passen er niet meer 
bij). We vragen de deelnemers om uiterlijk 10 juni het schooltenue weer gewassen bij de leerkracht 
in te leveren en hopen dat ook volgend jaar weer veel leerlingen meedoen! 

https://oranjenassauschool.nl/schooltijden
https://oranjenassauschool.nl/schoolapp
https://oranjenassauschool.nl/schoolapp


 

 
 

Zomerfeest 
Op dinsdag 14 juni is het zomerfeest voor groep 1-2 en 2-3. Het is een sprookjesfeest dat begint om 
9.00 uur en eindigt om 13.00 uur. De kinderen moeten een bord, beker en bestek meenemen. 
 
Schoolkamp groep 8 
Het is bijna zover: de kinderen van groep 8 gaan van woensdag 22 t/m 24 juni op schoolkamp op het 
YMCA-terrein in Leusden. Alle juffen en meesters wensen iedereen een heel leuke tijd! 
 
Feestelijke afsluiting schooljaar 
Op woensdag 29 juni organiseert de ouderraad onder schooltijd voor alle kinderen een aantal leuke 
activiteiten, waaronder een sponsorloop voor het nieuwe schoolplein! Binnenkort ontvangt u meer 
informatie. 
 
Naschools aanbod ook voor groep 1 t/m 4 
Eerder ontving u een bericht over een naschools aanbod voor de kinderen in de wijk Stadspolders. 
Vanaf maandag 13 juni biedt Gro Up Buurtwerk in opdracht en in samenwerking met de partners van 
de gemeente ook extra buitenschoolse activiteiten aan specifiek voor kinderen van 4 t/m 7 jaar. Denk 
aan leesplezier, natuur, zingen, dansen en nog veel meer! Klik op deze flyer voor meer informatie. 
Alle activiteiten zijn gratis en vinden plaats op BSO Ratjetoe (Van den Broekerf 30). Aanmelden 
vooraf is niet nodig.   
 
Zomerschool 2022 
Wil jij de laatste twee weken van de zomervakantie naar de zomerschool? Voordat je start in het 
nieuwe schooljaar krijg je les in allerlei vakken zodat je goed kunt beginnen in het nieuwe jaar. 
Daarnaast is er genoeg tijd voor het maken van nieuwe vrienden, creatieve vakken en sporten. De 9 
dagen zomerschool starten elke dag om 08.45 en eindigen om 15.00. Je kunt naar de Zomerschool als 
je op een reguliere basisschool zit en dit schooljaar (2021-2022) in groep 3 t/m 7 zit. 
 
De zomerschool zal dit jaar, in tegenstelling tot eerdere jaren, op 1 locatie plaatsvinden. De locatie 
voor dit jaar is: de Fontein/ De Mondriaan. Je kunt dit jaar kiezen hoe je naar de Zomerschool toe 
komt. Je kunt lopend, met de fiets of gebracht worden. Voor de kinderen voor wie dit te ver is zullen 
er vanaf 4 verschillende plekken in Dordrecht bussen rijden. Je kunt bij het aanmelden opgeven of je 
hier gebruik van wilt maken. De opstaplocaties voor de bus zijn: 
• Parkeergarage Energiehuis 
• Eulerlaan bij Basisschool de Sterrenkijker 
• Parkeerplaats Visserstuin in Stadspolders 
• Volkerakweg bij Basisschool de Regenboog 
 
Deelname aan de Zomerschool kost € 22,50; opgeven kan via www.zomerschooldordrecht.nl. Uw 
kind krijgt daarvoor elke dag een lunch, een gezond tussendoortje, een cadeautje en toffe meesters 
en juffen. Lees voor inschrijven de algemene voorwaarden goed door. Let op: de inschrijving sluit op: 
11 juni of als het maximaal aantal kinderen is bereikt. 
 
Online informatieavond over het puberbrein 
Op dinsdagavond 7 juni 2022 om 20.00 uur organiseert de GGD Zuid-Holland Zuid een online 
ouderavond met het onderwerp 'Goed Gesprek' NIX18. Deze regionale informatieavond is speciaal 
bedoeld voor ouders van jongeren in de leeftijd 10-18 jaar en gaat over het puberbrein en NIX18. De 
puberteit is niet de makkelijkste tijd voor jongeren, ook niet voor hun ouders. Jongeren zijn vooral 
bezig met hun eigen grenzen te ontdekken. Leer meer over het puberbrein, het voeren van een Goed 
Gesprek en ervaringen van andere ouders. Kijk op www.goedgespreknix18.nl om aan te melden. 

https://oranjenassauschool.nl/nieuws/32359
https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_1849/File/Flyer_Stadspolders_activiteiten_4-7_jaar.pdf
http://www.zomerschooldordrecht.nl/
http://www.goedgespreknix18.nl/


 

 
 

Bevindingen Inspectie m.b.t. Scholen van Oranje 
Op 5 april 2021 heeft de inspectie de kwaliteitscyclus van het bestuur waar onze school onder valt 
beoordeeld. Hierbij bleek dat het bestuur is beoordeeld met een ‘voldoende’ en twee keer ‘goed’ 
voor een heldere en breed gedragen visie op onderwijs en het werken met een deugdelijk 
kwaliteitszorgsysteem; er zijn geen tekortkomingen geconstateerd. Het bestuur en de scholen 
werken op een goede wijze samen aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs binnen een 
open, constructieve kwaliteitscultuur. Er is een duidelijke koppeling tussen beleidsontwikkeling en 
professionaliseringsactiviteiten. Het verbeteren van de kwaliteit wordt ondersteund door de inzet 
van leerteams, kwaliteitskaarten, onderzoeken en het elkaar kritisch bevragen. De richtinggevende 
uitspraken uit het strategisch fundament vormen het uitgangspunt voor het jaarplan en – verslag van 
het bestuur en de scholen. En er is sprake van beleidsrijk begroten. Beide inspecteurs waren hier vol 
lof over. Als tip is meegegeven dat onze activiteiten in het kader van burgerschapsonderwijs en 
sociale cohesie nog meer samenhangend en doelgericht aangeboden kunnen worden. Scholen van 
Oranje werd bijna over de gehele linie met een goed beoordeeld. We zijn blij met het feit dat ook de 
inspectie vindt dat we kwalitatief goed onderwijs verzorgen en worden daarin gesteund door de 
dagelijkse reacties van leerlingen en ouders. 
 
Kandidaten MR gezocht 
Eerder heeft u een mail ontvangen dat de medezeggenschapsraad op zoek is naar ouders die zich 
kandidaat willen stellen als MR-lid; in deze bijlage vindt u hier informatie over. Ouders vanuit de 
reguliere groepen én vanuit de ZON-groepen kunnen zich tot en met aanstaande zondag 5 juni 2022 
aanmelden via mr@oranjenassauschool.nl. Mocht u eerst nog meer informatie willen voordat u 
besluit u aan te melden als kandidaat, dan kunt u mailen naar Arjan Rutten (voorzitter MR) 
mr@oranjenassauschool.nl. 
  
Arjan Rutten, Matthijs van Dongen, Sander Moret (MR-oudergeleding) 
Lisa Bosboom, Nanda Hokken, Jolanda Beekman (MR-personeelsgeleding) 
 
 
 

 

Belangrijke data 
Op onze website www.oranjenassauschool.nl en in onze app vindt u de actuele activiteitenkalender 
voor het gehele schooljaar. Ook vindt u daar het vakantieschema van volgend schooljaar. 
Belangrijke data voor de komende tijd zijn:  
 

6 juni   Tweede Pinksterdag (alle leerlingen vrij) 
7 juni    Studiedag (alle leerlingen vrij) 
14 juni   Zomerfeest 
15 juni   Gebedsgroep 
21 juni   MR-vergadering 
22-24 juni  Schoolkamp groep 8 
24 juni   Rapport mee naar huis 
27 juni    Facultatieve 10-minutengesprekken 
29 juni    Sponsorloop / Musical groep 8 
1 juli    Leerlingraad 
1 juli   Volgende nieuwsbrief  

https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_1849/File/Oproep_MR_kandidaten_oudergeleding_2022_(1).pdf
mailto:mr@oranjenassauschool.nl
mailto:mr@oranjenassauschool.nl
http://www.oranjenassauschool.nl/category/jaarkalender
http://www.oranjenassauschool.nl/
https://oranjenassauschool.nl/schoolvakanties

