
 

                  

 
Paasviering  
Donderdag 1 april vieren we tijdens het Paasfeest dat 
Jezus is opgestaan. In voorgaande jaren hadden we 
ook een uitgebreide paaslunch. Dit jaar vragen we u 
om uw kind een lunchpakketje mee te geven, zodat 
we in de eigen klas toch gezellig met elkaar kunnen 
eten. Alle leerlingen zijn die dag om 13:00 uur uit.   
 
Rapport inleveren  
Op vrijdag 26 maart krijgen alle kinderen van groep 3 t/m 8 in hun rapportmap een uitdraai van de 
toetsen uit het leerlingvolgsysteem mee naar huis. Het is daarom van belang dat deze kinderen 
uiterlijk woensdag 24 maart hun rapport bij de leerkracht inleveren. Als u de uitdraai bekeken hebt, 
mag het rapport weer ingeleverd worden bij de leerkracht. 
 
Corona update  
Eerder ontving u via de mail het bericht over een besmetting in groep 1-2. Vanaf maandag kunnen de 
kinderen uit betreffende cohort weer op school zijn. Al met al blijft het voor kinderen, ouders en 
personeel bij een besmetting op z'n minst een ‘lastige’ situatie. 
 
Nieuwe rekenmethode 
Na de zomervakantie zullen we aan de slag gaan met een nieuwe rekenmethode voor groep 3 t/m 8. 
De komende tijd zullen we in die groepen 2 rekenmethodes uitproberen.  
 

Digitale ontwikkeling 
Op wisselende momenten zetten wij op school tablets (groep 1 
t/m 3) of laptops in, waardoor kinderen vaardigheden kunnen 
trainen of informatie kunnen verwerken. De komende jaren zal 
van het basisonderwijs nog meer gevraagd gaan worden in het 
goed omgaan met ICT. Daarom zullen we in groep 4 t/m 8 de 
komende maanden bij een of verschillende vakken de laptop 
intensiever gaan inzetten. Zo leren we de kinderen nog beter 

omgaan met digitale middelen en het zoeken naar de juiste informatie. En zelf leren we gelijk bij welk 
vak we de laptop in de toekomst het best kunnen blijven inzetten. 
 
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! 
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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 een ‘verantwoordelijk’ steentje bijdragen, dan kun je dit jaar bijvoorbeeld meedoen aan 
Dordt Schoon op aanstaande zaterdag 20 maart. 
 
 
Vanuit de MR 
 
De notulen van de laatste MR-vergadering zijn terug te lezen in de schoolapp onder informatie.  
 
 
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:  
 
29 maart   Theoretisch verkeersexamen groep 8 
1 april   Paasviering 
2 t/m 5 april  Paasvakantie 
9 april   Volgende nieuwsbrief (in de app en op de website) 
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