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Studiedag
Op vrijdag 25 juni is er een studiedag. Deze dag zijn alle leerlingen vrij. Tijdens deze dag staat onder
meer in het teken van het evalueren van dit schooljaar en het maken van plannen voor volgend jaar.
Personeel
Voor een aantal personeelsleden geldt dat er per volgend schooljaar iets gaat veranderen:
Juf Mary
Zij gaat volgend schooljaar aan een nieuwe uitdaging beginnen als leerkracht bij het LOVK (landelijk
onderwijs voor varende kinderen). Zij zal daar kleuters lesgeven en ook als mentor ouders helpen
goed onderwijs te geven aan hun kinderen op het schip. Mary zegt: “Aan de ene kant kijk ik enorm
uit naar deze nieuwe uitdaging, want dit wilde ik al een tijdje, maar aan de andere kant voelt het ook
dubbel (lastig) om na 22 jaar de Oranje Nassau los te laten.”
Juf Margo
Na drie jaar op onze school als bouwcoördinator, adjunct-directeur en kleuterjuf gaat juf Margo
volgend schooljaar opnieuw werken voor de scholen van OPOD. Zij vertelt: “Ik heb enorm genoten
van het uitdagende werk op de Oranje Nassau. Nu de school weer in rustig vaarwater is gekomen, wil
ik graag nog een keer een nieuwe uitdaging aangaan. Ik zal de school en de lieve kleuters enorm gaan
missen en ik hoop jullie zeker nog weer eens te zien en te spreken.”
Juf Angelique
Zij zal na dit schooljaar stoppen als leerkracht Oranjedagen (groep 7-8) en na vele jaren dus ook
afscheid nemen van de Scholen van Oranje. We zullen elkaar echter niet uit het oog verliezen, want
Angelique blijft via haar andere baan als onderwijsadviseur hoogbegaafdheid nog met regelmaat in
beeld bij onze scholen en ons samenwerkingsverband. We hopen in de volgende nieuwsbrief te
kunnen vermelden wie de nieuwe leerkracht Oranjedagen wordt.
Juf Jacqueline
Aan het einde van dit schooljaar nemen wij ook afscheid van juf Jacqueline. Zij was dit schooljaar
zorgcoach bij de ZON-groep en daarvoor zijn wij haar dankbaar.
Wij zullen bovenstaande collega’s enorm gaan missen. Wij bedanken hen ook vanaf deze plaats voor
al hun inzet en enthousiasme en wensen hen veel succes en plezier in hun verdere carrière. Het
betekent ook dat we nog enkele vacatures als groepsleerkracht open hebben staan. Weet u iemand
die hier interesse in heeft, dan kunt u hem of haar verwijzen naar de directie:
directie@oranjenassauschool.nl.
Juf Caroline
Na een aantal jaar als intern begeleider gaat juf Caroline volgend jaar aan de slag als leercoach bij
onze ZON-groep. “Het is leuk om iets nieuws aan te gaan en het ZON-concept past goed bij hoe ik

onderwijs wil vormgeven. Ik kijk er naar uit om daar na de vakantie te starten.” We verwachten in de
volgende nieuwsbrief te kunnen vermelden wie de nieuwe intern begeleider wordt.
Nieuwe collega: juf Rebecca!
We zijn blij met de komst van Rebecca van Dongen als nieuwe collega op onze
school. Zij neemt haar ervaring als leerkracht in het speciaal basisonderwijs mee
en is een enorm gedreven, vriendelijke en heldere leerkracht. Naast ouder van
een van onze leerlingen heten wij haar in het nieuwe schooljaar dus ook van
harte welkom als leerkracht en nieuwe collega!
Update commissie continurooster
De commissie continurooster komt komende maandag voor de derde keer bij elkaar. Zij verkenden
de verschillende modellen die er zijn, zoals een vijf-gelijke dagen model en een bioritme-model, maar
zien dat niet direct als opties voor onze school. We verkennen nu verder de optie voor een
continurooster op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. We onderzoeken nu met name hoe en
met welke personen de opvang tussen de middag geregeld zou moeten worden (op de momenten
dat de leerkrachten pauze hebben), welke voorwaarden we daarbij hebben en wat de kosten ervan
zijn. We kijken hierbij ook naar hoe andere scholen dit oplossen. Heeft u hierover goede ideeën, dan
kunt u de commissieleden uiteraard hierover informeren of hen uw vragen stellen.
Lunchlokaal app
Na de zomervakantie zal lunchlokaal overgaan op een ander systeem voor de registratie. U kunt dan
namelijk een app op uw mobiel downloaden, waarmee u kunt uw kind gemakkelijk kunt aanmelden.
Voor de zomervakantie verwacht het Lunchlokaal alle ouders een mail te sturen met de uitleg.
Nieuwe kinderen kunnen nog steeds aangemeld worden via www.lunchlokaal.nl.

Vanuit de MR
Update van uit de MR
Op 1 juni jl. heeft de MR weer vergaderd. Richting het eind van het schooljaar is er altijd veel werk te
verzetten voor de MR. Er wordt teruggeblikt op het afgelopen schooljaar, maar ook weer vooruit
gekeken naar het komende schooljaar. Zo bespreken we de voortgang van het jaarplan. In het
jaarplan staan alle dingen die de school zichzelf tot doel stelt over een periode van 1 schooljaar en is
onderdeel van het schoolplan. Dat schoolplan loopt van 2019-2023. Het is mooi om te zien dat een
heel aantal doelen zijn gehaald, ondanks dit gekke corona jaar. U vindt ons schoolplan op de website
van onze school. We raden u van harte aan het eens door te lezen om te zien waar de school
allemaal mee bezig is aan persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ook evalueren we welke plek
de ZON-groepen hebben binnen onze school, en hoe directie en docenten hierop terugkijken. Verder
is er een werkgroep ‘continurooster’ samengesteld , bestaande uit directeur, 2 docenten en 2
ouders. Zij zullen u zelf vanuit de werkgroep voorzien van informatie wat betreft dit onderwerp als er
nieuwe dingen te melden zijn. De MR houdt vinger aan de pols met betrekking tot dit onderwerp.
Eind van dit schooljaar treedt Marije van der Gouwe terug uit de MR. Matthijs van Dongen zal gaan
toetreden, nadat hij zich als enige kandidaat heeft gesteld. Hij stelt zich hieronder aan u voor.
De notulen van de vergaderingen zijn na goedkeuring terug te vinden in de schoolapp. U kunt ze ook
bij ons opvragen. Mocht u hier interesse in hebben, neemt u dan gerust contact met ons op:
MR@oranjenassauschool.nl
Namens de MR

Sander Moret, Arjan Rutten en Marije van der Gouwe (oudergeleding)
Nanda Hokken, Jolanda Beekman en Lisa Bosboom (personeelsgeleding)
Even voorstellen
Mijn naam is Matthijs van Dongen. Na de zomervakantie mag ik als nieuw
MR lid het MR team gaan versterken. Ik woon samen met mijn vrouw
Rebecca en 2 dochters Lina en Nova in de wijk Stadspolders. Mijn oudste
dochter Lina (4 jaar) gaat sinds het begin van dit schooljaar naar de Oranje
Nassauschool, en mijn jongste dochter Nova (2 jaar) gaat 2 ochtenden per
week naar de peuteropvang Polderpeuters. Ik zie mijzelf als een
ondernemend persoon, zo heb ik bijvoorbeeld samen met een vriend een
eigen softwarebedrijf en ben ik ook werkzaam in de elektrotechniek. In mijn
vrije tijd ben ik natuurlijk druk met mijn gezin, maar ik spreek ook graag met
vrienden af om een escaperoom te spelen (het laatste jaar helaas alleen
online) of een ander spel. Ik hoop dat mijn deelname aan de MR kan bijdragen aan het verbeteren en
bewaken van de kwaliteit van de schoolbeleving en het onderwijs op de Oranje Nassauschool.

Vanuit de OR
Na dit schooljaar zullen Martha, Angelique en Michelle stoppen als lid van de ouderraad. Zij hebben
zich vele jaren ingezet, maar nu de kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan, is het tijd op het
stokje door te geven. Wij bedanken hen ook vanaf deze plaats voor al hun inzet en enthousiasme!
Tamara zal Michelle opvolgen als voorzitter. John Grandia zal komend jaar juist worden verwelkomd
als nieuw lid van de OR. Hieronder stelt hij zich vast voor:
Hoi, mijn naam is John Grandia, getrouwd met Jorinde en vader van Rolina (gr.
5), Manouk, (gr. 4) en Jaron (gr. 1). In het dagelijks leven werk ik als producer
events bij de EO en ben daar betrokken bij vele evenementen waaronder ook
de EO-Jongerendag. Afgelopen jaren ben ik zijdelings al wat betrokken geraakt
bij een deel van het werk van de ouderraad en kwam al wel eens de vraag of ik
niet in de ouderraad zelf wilde komen. Toen de vraag dit voorjaar opnieuw
kwam heb ik daar van harte ‘JA’ tegen gezegd. Leuk om op deze manier een
steentje bij te kunnen dragen aan de school en de tijd de de leerlingen hier
hebben.

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:
22 juni
25 juni
25 juni

Speeltuinbezoek groep 1-2
Studiedag
Volgende nieuwsbrief (in de app en op de website)

