Vrijdag 9 juli 2021

Zomergroet
Hierbij ontvangt u alvast de zomernieuwsbrief. Wij hebben na volgende week opnieuw een bijzonder
schooljaar achter de rug. Ik wil u namens het team graag bedanken voor uw vertrouwen, steun en
extra inzet in dit jaar, zeker ook met het vormgeven van het thuisonderwijs!
We nemen volgende week afscheid van groep 8; hun musical zal woensdagavond in de bioscoop
worden gedraaid en daarna worden de kinderen nog toegesproken. Wij wensen hen veel goeds in het
vervolgonderwijs. We nemen ook afscheid van enkele collega’s, stagiaires, MR- en OR leden. Een
aantal van hen heeft jarenlang bij ons gewerkt of zich als ouder ingezet! Wij bedanken hen allen
vanaf deze plaats en wensen hen een mooie toekomst.
Wij wensen u, samen met uw kind(eren), alvast een goede zomervakantie toe en hopen elkaar weer
uitgerust te ontmoeten op 30 augustus a.s.
Namens het team van de Oranje Nassau
Micha van Tulden

Groepsindeling 2021-2022
Afgelopen maandag heeft u per mail de groepsindeling voor het nieuwe schooljaar ontvangen.
Even voorstellen: juf Mirjam
Hallo, ik ben juf Mirjam. Na de zomervakantie ben ik juf in groep 2/3 op de
woensdag, donderdag en vrijdag. Ik woon in Dordrecht. Ik ben 38 jaar oud,
getrouwd en moeder van een zoontje van 2 (bijna 3) jaar oud. In mijn vrije tijd ben
ik graag op pad met mijn zoontje, we houden van zwemmen en gaan regelmatig
naar de dierentuin. Ook lees ik graag en doe ik reparaties bij het Repair Café. We
gaan er samen een leuk en leerzaam jaar van maken. Ik heb er veel zin in!
Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
Het NPO is een extra budget dat komend schooljaar in het basisonderwijs beschikbaar komt voor
herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Wij zetten dit in om
conoravertragingen te voorkomen of aan te pakken. Wij gaan in schooljaar 2021-2022 de volgende
interventies inzetten:
• Extra inzet van personeel en ondersteuning: hierdoor kunnen we kleine groepen formeren
en starten in alle groepen met 15 tot 21 leerlingen. Prestaties van leerlingen kunnen
verbeteren doordat de leerkracht meer aandacht aan leerlingen kan geven;
• Fysieke ontwikkeling van leerlingen: vanaf groep 3 wordt een gymles door een vakdocent
bewegingsonderwijs (Move Academy) gegeven. De groepsleerkracht kan op dat moment
kindgesprekken voeren. Het gymrooster volgt aan het begin van het nieuwe schooljaar. In
groep 1 en 2 gaan de kinderen onder leiding van een docent van O.K.K. meedoen met de
Nijntje beweeglessen;

•
•
•
•

Sociaal-emotionele ontwikkeling van de ZON-leerlingen: inzet van de Zorgcoach gericht op
welbevinden;
Faciliteiten: we investeren extra in digitale technologie, waardoor o.a. vanaf groep 4 voor
alle kinderen in de klas een laptop beschikbaar is;
Leermiddelen: we schaffen een nieuwe rekenmethode voor groep 3 t/m 8 aan en zorgen
voor een rijk aanbod aan extra rekenmaterialen;
Professionalisering: we hebben extra scholingmogelijkheden. We zullen o.a. een
verenigingstudiedag hebben over identiteit en toekomstgericht onderwijs. En het team laat
zich ook scholen op het gebied van leren zichtbaar maken; daarbij gaat het om mindset,
feedback en samenwerkend leren.

Gezonde School en Afvalvrije School
Afgelopen week ontving u het bericht dat wij Gezonde School zijn geworden! Ook worden wij vanaf
het nieuwe schooljaar Afvalvrije School. Afvalvrije school betekent dat:
• Wij afval nog beter scheiden: in iedere klas scheiden wij plastic, papier, GFT en restafval;
• Wij zwerfafval rondom de school met regelmaat gaan opruimen.
• Wij moedigen elkaar aan om op de ‘gezonde dagen
(vanaf volgend jaar zijn dat maandag, woensdag en
vrijdag) water te drinken. Ieder kind krijgt daarom een
Dopper-drinkfles, zodat overige drinkverpakkingen ook
niet meer nodig zijn. Bovendien gaan wij ons inschrijven
voor het project EU-schoolfruit in de hoop dat dit
toegekend wordt. In dat geval zouden wij kinderen met
regelmaat gezonde tussendoortjes kunnen aanbieden.
Wij hopen door deze ontwikkelingen kinderen al van jongs af
aan te leren en stimuleren zich gezond te gedragen en zo verantwoordelijk om te gaan met jezelf en
je omgeving. Op donderdag 2 september hebben wij de aftrap van Gezonde én Afvalvrije School.
Schoolapp
Aan het einde van de zomervakantie worden in de schoolapp de groepen overgezet. Informatie van
dit schooljaar 2020-2021 die aan groepen was gerelateerd (bijvoorbeeld klassenboek,
persoonlijke inbox berichten en foto albums) is dan niet meer zichtbaar in de app.
Studiedagen en activiteitenkalender 2021-2022
Volgens schooljaar hebben wij 4 studiedagen ingepland. Op deze dagen zijn alle leerlingen vrij:
- Maandag 25 oktober (aansluitend op de herfstvakantie)
- Donderdag 20 januari
- Vrijdag 8 april
- Dinsdag 7 juni (aansluitend op het Pinksterweekend)
De schoolreis staat gepland op vrijdag 1 oktober. De overige activiteiten van schooljaar 2021-2022
vindt u eind volgende week in de app en op de website; u krijgt een berichtje als alles is ingevoerd.
Voorkom zomervakantiedip
Vandaag begint de zomervakantie. Zes weken geen school. Niet lezen kan betekenen dat de
leesontwikkeling van (jongere) kinderen tot stilstand komt of zelfs achteruit gaat. Hoe kan een
zomerdip worden voorkomen? Door geregeld een minuut of tien samen te lezen. Alles wat uw kind
leuk vindt om te lezen, kan gebruikt worden. Kinderen van groep 2 t/m 4 krijgen ook vanuit school
een leesboekje cadeau. Een aantal tips:

•

Laat uw kind kiezen, bijvoorbeeld strips, vakantieboeken, kindertijdschriften of een folder
van een dierentuin of pretpark waar jullie naartoe gaan.
• Fantaseer vooraf waar het over zal gaan.
• Lees om de beurt een stukje.
• Geef uw kind de kans om een leesfout zelf te herstellen.
• Praat over wat jullie gelezen hebben.
• Geef uw kind veel complimentjes; maak er een leuk leesmoment van.
Ook de x-tafels kunnen in de vakantie flink wegzakken. Op een speelse manier
oefenen zorgt ervoor dat zomerverval wordt voorkomen.
Notulen MR
De notulen van de laatste MR vergadering is in de app terug te lezen.

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:
12 juli
14 juli
14 juli
14 juli
15 juli
16 juli
17 juli t/m 29 aug
27 aug
30 aug

Laatste schooldag groep 8
Gebedsgroep
Afsluiting schooljaar (team, OR, MR, etc.)
Musical/afscheidsavond groep 8
Laatste schooldag groep 1 t/m 7
Laatste ochtend ZON-groep
Zomervakantie
Eerste nieuwsbrief*
Eerste schooldag

* Verschijnt vanaf komend schooljaar maandelijks; aanvullend worden nieuwsberichten via de
schoolapp verspreid

