Dordrecht, december 2020
Betreft: inschrijving kleuters op de Scholen van Oranje
Beste ouders van alle kinderen tot 4 jaar,
Ieder jaar geven wij ouders van kinderen tot 4 jaar de gelegenheid een kijkje te komen nemen op onze scholen. We
vinden het heel belangrijk persoonlijk kennis te maken met u als ouder en we willen onze scholen ‘in bedrijf’ aan u
kunnen laten zien. Dat is tenslotte de allerbeste manier om een indruk te krijgen van ons onderwijs, de sfeer op school
en tevens kunt u op die manier alle informatie krijgen die voor u van belang is.
Het organiseren van een ‘Open Dag’’ is vanwege het Coronavirus op dit moment helaas niet mogelijk. Toch is het
maken van een afspraak voor een persoonlijke rondleiding op onze scholen mogelijk.
Dit doen we dit jaar in een ‘Open Week’. Van 11 januari t/m 15 januari 2021 plannen wij graag een rondleiding met u,
zodat u onze school van binnen kunt bekijken. Vanzelfsprekend organiseren we dit volgens de richtlijnen van het RIVM.
Op dit moment zijn wij als scholen al druk bezig om een indeling te maken van onze leerlingen voor het komende
cursusjaar (2021-2022). Daarom vragen wij u om uw medewerking:
Heeft u een kind dat binnenkort op één van onze scholen zal worden opgegeven, dan vragen wij u dit zo spoedig
mogelijk te doen. Als u nog geen kind bij ons op school heeft, dan schrijven we pas in na een persoonlijk gesprek en
rondleiding. Een broertje of zusje van een leerling bij ons op school, plaatsen wij zonder een rondleiding vooraf.
Door deze zorgvuldige organisatie van nieuwe aanmeldingen kunnen wij een goede indeling maken van onze
personeelsvoorziening en onze huisvesting. Hierdoor kunnen we onze voorwaarden voor goed onderwijs nog beter
realiseren.
Misschien heeft u buren en/of kennissen in onze wijk, van wie u weet dat hun kind wellicht naar één van onze vier
‘Scholen van Oranje’ gaat. Wij vragen u vriendelijk ook hen van bovenstaande op de hoogte te brengen.
U kunt nu al contact opnemen met de directeur van de school waar u een gesprek en rondleiding wenst, dan maken
we direct een afspraak met u. Vanzelfsprekend kunt u op meerdere scholen een afspraak maken.
We ontmoeten u graag op een van onze scholen!
Met vriendelijke groet,
Dhr. H.J. van de Loosdrecht, directeur cbs Beatrix
Mw. J. van Heusden, directeur cbs Johan Friso
Mw. C. Hageman, directeur cbs Juliana,
Dhr. M. van Tulden, directeur cbs Oranje Nassau

van Schendelstraat 24
Chico Mendesring 196
Goudenregenstraat 65
Selma Lagerlöf-erf 164
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