Vrijdag 5 maart 2021

Studiedag
Op dinsdag 16 maart staat een studiedag gepland. Onderwerpen zoals effectief rekenonderwijs, het
ZON-concept, Onderbouwd en werken ‘in de cloud’ komen aan bod. Deze dag zijn alle leerlingen vrij.
Aanmelden nieuwe leerlingen
Uw kind is al vanaf de peuterleeftijd in ons gebouw welkom
bij peuterspeelzaal SDK Polderpeuters. Als uw kind vier jaar
wordt, mag het naar school. Scholen willen graag zo vroeg
mogelijk weten op hoeveel kinderen ze kunnen rekenen en
daarom is het handig om niet te lang te wachten met de
anmelding. Als richtlijn kunt u aanhouden: uiterlijk een half jaar voor de 4e verjaardag, maar eerder
is voor ons plezieriger. Voor meer informatie kunt u bellen naar 078-6162904 en vragen naar de
adjunct-directeur Margo Besseling (of mail: m.besseling@oranjenassauschool.nl). Van harte welkom!
Bijbelverhalen
Met de kinderen gaan we deze periode op zoek naar lichtpuntjes, in de Bijbelverhalen en in hun
eigen leven. Zo leven we toe naar het Paasfeest. ‘Het wordt licht’ is het thema van deze periode. We
horen hoe Jezus licht brengt aan mensen met verdriet. Maar we horen ook hoe het donker wordt
voor Jezus zelf, als hij gearresteerd wordt en uiteindelijk veroordeeld tot de dood. Dan wordt het
donker in het land, maar niet voor altijd. God maakt het weer licht. Wij wensen u een goede
veertigdagentijd en alvast en vrolijk Pasen!
In de krant!
Als school stonden we onlangs in de Polderkrant met een artikel over onze ZON-groepen én een
interview met juf Wilma. En in de kinderkrant Jong078 stond een mooi artikel over de muntjes die
we in onze school inzetten om veilig, vriendelijk en verantwoordelijk gedrag te stimuleren.
Verantwoordelijk
Vanaf deze week geven wij in school extra aandacht aan verantwoordelijk
gedrag. Wij stimuleren met de blauwe muntjes dat zij zorg dragen voor
materialen, mens en milieu. We belonen de kinderen hiervoor met blauwe
muntjes.
Lege batterijen inleveren
Verantwoordelijk omgaan met onze omgeving is ook goed zorgen voor het milieu en het afval dat we
produceren. Daarom staat in het halletje bij de zij-ingang (Cruyff-court) ook een batterijenbox. Daar

mag iedereen lege batterijen van thuis in stoppen. Dit is niet alleen
goed voor het milieu, kinderen kunnen er ook te gekke prijzen mee
winnen. Zo doe je mee:
1. Verzamel zoveel mogelijk lege batterijen en stop ze per 10
stuks in een zakje;
2. Doe daarbij een briefje met je naam, adres, telefoonnummer
en e-mailadres en gooi het zakje in de batterijenbox.
Voor onze school is het dubbel winst: we zorgen voor een beter milieu
én we sparen. Dat zit zo: voor elke kilo aan lege batterijen ontvangen
we een spaarpunt. En met die spaarpunten kunnen we schoolspullen
bestellen. Meer informatie vindt u op www.legebatterijen.nl.
Wil je thuis nog meer meehelpen aan een schoon milieu, dan kun je dit jaar bijvoorbeeld meedoen aan
de Landelijke Opschoondag.
Lekker bewegen
De eerste weken na de voorjaarsvakantie is er in de klassen aandacht geweest voor hoe de kinderen
het thuisonderwijs beleefd hebben. De kinderen geven aan dat ze erg blij zijn om weer op school te
zijn (ondanks dat ze ook veel complimenten voor hun ouders/verzorgers hadden ☺). De kinderen
vertelden dat zij in de thuiswerkperiode o.a. blij werden van de momenten dat ze even konden
(buiten) spelen. En dat snappen we maar al te goed; lekker bewegen, klimmen en klauteren is goed
voor hersenen. Meer weten over buitenspelen en het kinderbrein? Dan wijzen wij u graag op een
gratis webinar van Jantje Beton (10 maart om 20.30 uur) door hoogleraar neuropsychologie Erik
Scherder. Kijk op www.jantjebeton.nl/webinar-erik-scherder voor meer informatie en aanmelden.

Vanuit de MR
De notulen van de januari-vergadering zijn terug te lezen in de schoolapp onder
informatie. De notulen van de vergadering van deze week volgen binnenkort. Ook een
update over onze oriëntatie mogelijkheden voor een continurooster volgt binnenkort.

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:
8 en 10 maart
16 maart
19 maart

VO-adviesgesprekken groep 8
Studiedag
Volgende nieuwsbrief (in de app en op de website)

