Vrijdag 9 april 2021

Corona update
De afgelopen weken hebben we helaas een aantal cohorten in thuisquarantaine gehad. Met
betrekking tot het cohort groep 1-2/2-3 hebben we enkele wijzigingen gemaakt. Daardoor hoeft
groep 3 niet meer automatisch in thuisquarantaine als er in groep 1-2 een positief persoon is. Na de
meivakantie doen we nog een aantal aanpassingen waardoor groep 1-2 en groep 2-3 helemaal
aparte cohorten worden. Betreffende ouders zijn hierover geinformeerd.
Koningsspelen 2021
Gelukkig gaat de Koningsspelen dit jaar (corona proof) wel door op vrijdag 23 april! We starten
allemaal in onze eigen groep met een Koningsspelenlied. Volgens een rooster wordt er daarna op
verschillende locaties, in en om de school, een uur lang gesport. Dit wordt door docenten van Move
Academy georganiseerd. Helaas kunnen hierbij geen ouders aanwezig zijn. De geplande sponsorloop
hopen we op een ander moment te organiseren.
Voor deze sportieve dag zijn de volgende punten van belang:
• Draag sportkleren. Het liefst korte sportkleding met een trainingspak erover heen zodat er
een jasje of een broek kan worden uitgetrokken wanneer het warm is. Het is natuurlijk leuk
als de kinderen ORANJE gekleed naar school komen;
• De leerlingen moet sportschoenen aan waar ze de gehele dag goed op kunnen lopen;
• Wanneer het miezert of regent is het handig wanneer de leerlingen een regenjasje bij zich
hebben;
• Zorg voor een flesje water en een tussendoortje
• Om ongeveer 12 uur eten we met de kinderen in de klas. Zorgt u voor een lunchpakket?
• Om 13.00 uur is iedereen uit!

Margemiddag reguliere groepen
Op de vrijdag (30 april) voor de meivakantie hebben de leerlingen van de reguliere groepen 1 t/m 8 ’s
middags vrij. Voor de leerlingen van de ZON-groep start de meivakantie om 15:00 uur.
Kleuren voor ouderen
Het Centraal Comité Oranjedag Dordrecht roept kinderen van de Dordtse Basisscholen op tekeningen
te maken en/of een kleurplaat te kleuren voor de ouderen die door de Corona crisis in een isolement

zijn geraakt. Voorzie jouw kunstwerk van een leuke boodschap, waarmee je ouderen een hart onder
te riem steekt. Kijk op www.Koningsdagindordrecht.nl voor inleverpunten. Het comité zorgt ervoor
dat de kleurplaat (zie bijlage) terecht komt bij de ouderen in de diverse verzorgingstehuizen. De
mooiste 3 per leeftijdsklasse maken ook nog eens een kans op een leuke prijs!
ZON-groep
Onlangs zijn de kinderen van ZON-groep 1 in aanloop naar volgend schooljaar twee keer gaan
wennen in ZON-groep 2. Dat is heel prettig verlopen. Nog niet zo lang geleden heeft juf Sabine
(leercoach in ZON-groep 2) te kennen gegeven dat zij een andere baan dichter bij huis heeft
aangenomen. Daar is zij op 1 april gestart. Het vinden van een nieuwe geschikte leercoach voor de
ZON-groep is niet gemakkelijk, dat weten we door eerdere vacatures. Daarom hebben wij er
voor gekozen om ZON-groep 1 en 2 in ieder geval tot de zomervakantie samen te voegen en te
blijven werken met vertrouwde gezichten voor de kinderen. We zijn trots op de collega’s en
stagiaires die dit concept vormgeven en ook op de ouders en kinderen van onze ZON-groep! Op
vrijdag 23 april zal ook wethouder Heijkoop een bezoek aan de ZON-groep brengen.
Koptelefoons
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat wij bij verschillende vakken uitproberen hoe wij
laptops en tablets optimaal kunnen inzetten in ons onderwijs. Daarom is het ook goed de
schoolafspraak over het gebruik van hoofdtelefoons onder uw aandacht te brengen. Alle leerlingen
van gr 3 t/m 8 ontvangen eenmalig een hoofdtelefoon van de school. Mocht deze kapot gaan of kwijt
raken dan nemen zij van thuis een hoofdtelefoon (bijv. oortjes) mee. Aanschaffen via school is ook
mogelijk; dit kost €2,50.
Wijziging testbeleid GGD
Tot op heden worden kinderen op dezelfde manier als volwassen getest met een wattenstok in de
keelholte en een wattenstok die tot diep in de neusholte gaat. Uit recent onderzoek blijkt dat als bij
kinderen tot 12 jaar de wattenstok minder diep de neus in gaat, dit net zo'n betrouwbare uitslag
geeft. Dat is een prettige ontwikkeling, want veel ouders vinden de test diep in de neus vervelend
voor hun kind. Soms leidt het ertoe dat ouders hun kind niet laten testen. De GGD hoopt dat de
aanpassing in de testmethode leidt tot meer bereidheid onder ouders om hun kind te laten testen.
Meer informatie vindt u hier. Daar staan ook twee informatieve filmpjes over testen bij kinderen en
een infographic over het maken van een testafspraak voor kinderen.

Vanuit de ouderraad
Stoelen vrij bij de ouderraad!
De OR is nog op zoek naar enkele ouders die zich ook willen
aansluiten om mee te helpen bij verschillende
schoolactiviteiten. Wilt u meer weten of zich aanmelden, dan
kunt u mailen naar OR@oranjenassauschool.nl.

Vanuit de MR
De MR is op zoek naar een enthousiaste ouder!
Binnen de oudergeleding zal komend schooljaar een vacature ontstaan. Daarom ontving u deze week
van hen een mail waarin zij op zoek zijn naar enthousiaste kandidaten. U kunt zich aanmelden tot
uiterlijk vrijdag 30 april 2021 via mr@oranjenassauschool.nl.

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:
13 april
21 t/m 22 april
23 april
27 april
30 april
30 april
30 april
1 t/m 16 mei

MR vergadering
Centrale Eindtoets groep 8
Koningsspelen
Koningsdag (alle leerlingen vrij)
Margemiddag (alle leerlingen groep 1 t/m 8 ’s middags vrij)
Leerlingenraad
Volgende nieuwsbrief (in de app en op de website)
Meivakantie

