Vrijdag 30 april 2021

Fijne vakantie
We kijken terug op een enerverende periode en uiteraard op gezellige en sportieve Koningsspelen.
De komende twee weken is het vakantie. Wij wensen de kinderen en u een rustige en gezonde
Hemelvaart en meivakantie toe!
Corona
De afgelopen weken is het Lunchlokaal (overblijf) en de buitenschoolse opvang (bso) weer volledig
geopend. Helaas zijn onlangs ook weer verschillende groepen en kinderen in thuisquarantaine
geweest. We hopen dat iedereen verder gezond blijft. Wanneer u uw kind op of na de vijfde dag laat
testen, moet dit via de GGD verlopen. Een sneltest accepteren wij niet voor nauwe contacten, alleen
voor overige contacten kan deze worden ingezet.
Met het team hebben we gekeken naar het effect van de eerste helft van het jaar, waarin ook
thuisonderwijs is gegeven. We zijn overall erg tevreden met de resultaten (op de hoofdvakken) van
veel groepen en leerlingen en hebben dit ook met de MR gedeeld. Er is volgend schooljaar extra
(tijdelijk) geld beschikbaar dat voortkomt uit het Nationaal Programma Onderwijs. Dit programma is
gericht op het herstel en de ontwikkeling tijdens en na corona. Hierbij valt te denken aan:
• De persoonlijke en praktische ontwikkeling van
leerlingen;
• Het inhalen en goedmaken van vertraging;
• Ondersteuning van leerlingen en studenten in het
onderwijs die het moeilijk hebben, bijvoorbeeld door
extra lessen in kleine groepjes of het formeren van
kleinere klassen;
• Ondersteuning voor docenten en andere
medewerkers in het onderwijs. Bijvoorbeeld door een
cursus te organiseren zodat ze leerlingen en studenten
beter kunnen helpen met het inhalen van
vertragingen.
Als school denken we na hoe we dit geld voor onze school het beste kunnen besteden. Eind van het
schooljaar verwachten wij u hierover meer informatie te kunnen geven.
Groen-blauw schoolplein
Vandaag is in de leerlingraad het voorlopgi ontwerp voor een groen-blauw schoolplein getoond. De
kinderen hebben van tevoren meegedacht en zijn enthousiast over het ontwerp. Wel is aangegeven
dat het veel geld kost om het plan uit te voeren. De school is daarom met verschillende partijen in
gesprek om de haalbaarheid te bepalen. Zodra daarover meer bekend is, dan hoort u ervan.
Commissie continurooster
Afgelopen maandag is de commissie continurooster voor het eerst bij elkaar geweest. Deze
commissie bestaat uit twee leerkrachten (Nanda Hokken en Wilma de Jager), twee ouders (Chahee

Ruijten en Linda Schenkel, zie foto’s) en de directeur. De commissie verkent alle zaken rondom een
continurooster en werkt uiteindelijk toe naar een conclusie/voorstel. Op 31 mei komt de commissie
weer bij elkaar. U kunt de commissieleden uiteraard vragen naar het proces of ideeën met hen delen.

Chahee Ruijten

Linda Schenkel

Oproep onderzoek eetgewoonten
Mijn naam is Angela Stam en woonachtig in Dordrecht nabij de Oranje Nassau. Momenteel doe ik de
master Gezondheidswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam en ben ik bezig met mijn
afstudeerstage. Hiervoor doe ik onderzoek doen naar factoren die van invloed zijn op de
eetgewoonten van kinderen met een leeftijd tussen de 4 en 12 jaar. Met dit onderzoek hoop ik bij te
dragen aan een gezondere samenleving. Op dit moment ben ik hard op zoek naar ouders/verzorgers
die willen meewerken aan dit onderzoek. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten
en resultaten worden volledig anoniem verwerkt. Hier vindt u de link naar de vragenlijst.
Vanuit de MR
Update van uit de MR
De MR is op 13 april jl. online bijeengekomen, hierbij is de MR bijgepraat door de directeur over het
opzetten van de ‘commissie continurooster’, in deze commissie zullen 2 personeelsleden en 2 ouders
deelnemen. Vanuit de MR zullen zal er één iemand deelnemen aan deze commissie, de MR blijft de
vorderingen van deze commissie nauwgezet volgen. De voortgang hiervan heeft een vast punt op de
agenda gekregen op de agenda van de MR. De commissie continurooster had afgelopen maandag hun
eerste vergadering.
De MR is bijgepraat door de directeur inzake de corona maatregelen binnen & buiten school. Hierbij
heeft de MR ingestemd met de inzet van (vrijwillige) coronazelftests onder het personeel van de
school. Verder zijn de volgende punten ook besproken, kwaliteitszorg, formatie, ontwerp nieuw
schoolplein en de opbrengsten/scores van de groepen. Uitgebreide informatie vindt u in de MR
notulen in de schoolapp.
Voor de vacature binnen de MR, voor de oudergeleding, heeft 1 enthousiaste ouder zich aangemeld.
We zullen u in de volgende nieuwsbrief hiervan een update geven. Namens de MR wensen we u een
fijne meivakantie toe.

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:
1 t/m 16 mei
24 mei
28 mei

Mei- en hemelvaartvakantie
Tweede Pinskterdag (alle leerlingen vrij)
Volgende nieuwsbrief (in de app en op de website)

