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Nieuwsbrief 4 
16 oktober 2020 
 
Herfstvakantie  
Zaterdag 17 oktober a.s. begint voor alle kinderen de herfstvakantie. We zien elkaar graag weer op 
maandag 26 oktober a.s. om 08.30 uur op school terug. Wij wensen alle leerlingen en 
ouders/verzorgers een fijne vakantie toe. 
 
Parnassys Ouderportaal 
Graag brengen we het Parnassys Ouderportaal onder uw aandacht om op de hoogte te blijven van de 
vorderingen van uw kind(eren). De resultaten van de methode-gebonden toetsen en de Citotoetsen 
kunt u hier vinden. Het is een ouderportaal, de informatie is niet voor de kinderen bestemd. Zij 
krijgen hun toets-uitslagen van hun juf of meester te horen.  
In het Ouderportaal kunt u de personalia van uw kind(eren) en de contactgegevens inzien. Eventuele 
wijzigingen kunt u hier aangeven. Ze worden vervolgens verwerkt door onze administratie. Dit kan 
een paar dagen duren. 
De afgelopen periode zijn er toetsen afgenomen en deze zijn terug te vinden in Parnassys. Voor de 
toetsen van Cito Rekenen van groep 4 en 5 geldt dat er een andere score zichtbaar is dan voor 1 
oktober. Dit komt omdat Cito een nieuwe berekening heeft gemaakt vanwege het feit dat de toets 
eind september is afgenomen in plaats van mei/juni. Dit kan betekenen dat het resultaat lager uitvalt 
dan hiervoor. 
Voor de groepen 3 zullen we dit jaar met een proef starten voor het communiceren van de 
resultaten van de mondelinge toetsen van lezen. Voorheen waren deze niet zichtbaar in Parnassys 
omdat dit niet werd meegenomen in de koppeling van onze methode en Parnassys. Inmiddels 
hebben we hier een oplossing voor bedacht. U ziet in het Ouderportaal nu cijfers staan voor de 
mondelinge toetsen. Het liefst hadden we het resultaat in goed, (ruim) voldoende of onvoldoende 
gezien maar dit is helaas niet mogelijk. 
 
Nieuws van de sportcommissie 
We hebben helaas slecht nieuws voor alle sportliefhebbers: vanwege de aangescherpte maatregelen 
zijn de schoolsporten korfbal, ijssporten, worstelen en schaken die deze en volgende maand 
gehouden zouden worden verplaatst naar momenten later dit jaar of naar 2021. 
Schaken is verplaatst naar: 16 december 2020 
Zaalkorfbal is verplaatst naar: 10 februari 2021 
IJssporten zijn verplaatst naar 17 februari 2021 
Worstelen: hiervoor is nog geen datum bekend 
Er komen dus nieuwe momenten om uw kinderen in te schrijven. Wij zullen u hierover tijdig 
informeren. 
 
Belangrijke data: 
17 t/m 25 oktober: Herfstvakantie. 
06 november: Nieuwsbrief 5 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo. 
10 november: Studiemiddag team (alle leerlingen ’s middags vrij). 
13 november: Onderwijsnieuwsbrief 1 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo. 
20 november: Nieuwsbrief 6 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo. 
20 november: Plakboeken groepen 1/2 mee naar huis.  
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Nieuwe bestuursleden ‘Scholen van Oranje’ 
Onze ‘Scholen van Oranje’ worden bestuurd door een vrijwillig bestuur, waarin ook ouders van 
leerlingen betrokken zijn. In september heeft de jaarvergadering van Scholen van Oranje 
plaatsgevonden. Ook u, ouders en verzorgers, kunt uw mening geven en meebeslissen over zaken die 
uiteindelijk ook uw kind(eren) aangaan, door lid te worden van deze vereniging. U kunt zich opgeven 
bij de directeur van uw school. Deze ledenvergadering is, vanwege de gezondheidsrichtlijnen van het 
RIVM, gehouden op de CBS Oranje Nassau. Daar was een grotere ruimte beschikbaar dan in ons 
bestuurskantoor aan de Dubbelsteijnlaan-West 54. In deze vergadering is het jaarverslag 2019 
besproken en de oprichting van ‘Arcade’. Arcade zal als centrale vereniging voor de huisvesting van 
primair onderwijs en speciaal onderwijs gaan zorgdragen. Zij worden verantwoordelijk voor het 
onderhoud en eventueel nieuwbouw van alle schoolgebouwen in Dordrecht. In deze jaarvergadering 
is ook bestuurslid Peter den Dekker afgetreden. Uiteraard is hij voor zijn inzet en betrokkenheid van 
de afgelopen jaren bedankt.  
Fijn was het dat we ook 3 nieuwe bestuursleden hebben kunnen benoemen. We stellen ze hieronder 
kort aan u voor:    

 Mijn naam is Peter Naeije, geboren en getogen in Dinteloord (West-Brabant). 
Ik ben getrouwd met Mariëlle en wij hebben 3 kinderen. Lisanne (groep 4) en 
Eloïse (groep 2) zitten op de Julianaschool en Manuel hoopt volgend 
schooljaar te volgen. Wij wonen 14 jaar in Dordrecht, waarvan eerst 8 jaar in 
Stadspolders en de laatste 6 jaar wonen wij met veel plezier in Dubbeldam 
(De Hoven). Ik hou van reizen, lezen, sport en theater. Ik heb Bestuurskunde 
en Management, Economie en Recht gestudeerd. Ik ben werkzaam bij de 
gemeente Papendrecht als MT-lid (concern) en plaatsvervangend 
gemeentesecretaris / algemeen-directeur. Tevens ben ik sinds 2016 
ouderling-voorzitter van wijkgemeente “De Bron” in Stadspolders. 

 
Ik ben Nelleke Heitkamp, 38 jaar en geboren en getogen in Oldenzaal. Ik ben 
getrouwd met Jan Willem en samen hebben wij 3 kinderen; Lotte (6), Hugo (4) 
en Meike (2). Onze oudste twee zitten in groep 1 en 3 op de Julianaschool.  
Ik heb een Master of Science in Human Resources Studies en nagenoeg 15 jaar 
ervaring in het HR vak in verschillende sectoren, met een focus op change en 
organisatieontwikkeling. Op dit moment ben ik werkzaam als HR Manager bij 
IHC en maak ik onderdeel uit van de directie van IQIP.  

 
 Ik ben Peter de Wit, een generalist die leiding en richting geeft aan 

wisselende groepen professionals. Ik ben 56 jaar oud en getrouwd met 
Annemarieke. We hebben 4 kinderen. Na het VWO heb ik de Tu-Eindhoven 
bezocht waar ik ook een postdoctoraal opleiding heb afgerond en ik volgde 
diverse managementcursussen. Ik ben bestuurder bij Waardeburgh te 
Sliedrecht en woonachtig in Sprang-Capelle. Mijn roots liggen in Dordrecht 
waardoor ik daar nog regelmatig te vinden ben. Ik heb al enige jaren 
ervaring in bestuurswerk als lid van de Raad van Toezicht van een 
Scholengroep, in kerkelijk werk en bij verschillende woningbouwcorporaties. 

 
We hebben er alle vertrouwen in dat de drie nieuwe bestuursleden met hun verschillende 
achtergronden en kennis een fijne bijdrage kunnen leveren als toezichthoudend bestuurslid bij onze 
vereniging. Jaap van der Put, directeur-bestuurder 


