NIEUWSBRIEF 4 JUNI 2021
Beste ouders en verzorgers,
Heerlijk te merken dat de zomer er aankomt en we volop naar buiten kunnen!
Deze week zijn de kleuters naar de markt geweest en hebben boodschappen
gekocht, groep 3a spaart hard voor de sponsorkinderen en houdt daarvoor zelfs een
thermometer bij. Groep 3b bracht een bezoek aan de bibliotheek en hebben daar
een leuk en leerzaam boek uitgekozen, groep 5 is creatief geweest met het kleien
van dieren en groep 8 oefent flink voor de musical en ontdekt wat je allemaal kan
doen met een vergrootglas.
Vandaag ontvangt u informatie vanuit de MR, over de aanpassing schooltijd, de
afronding van het schooljaar en meer.

Lied van de maand juni
Gods zegen voor jou Sela
Dit lied zingen we wel wanneer we afscheid van iemand nemen bijv. wanneer
leerlingen van school gaan.
Gods liefde draagt jou.
Zijn hand beschermt jou
waar je ook bent of zal gaan.
Ontvang Gods zegen
over je leven:
Vrede voor jou in zijn naam!
Gods zegen voor jou in de naam van Jezus:
zijn vrede rust op jou.
De Heilige Geest in de naam van Jezus,
vervult, beschermt en zegent jou.
Ga met Gods vrede.
Deel in zijn zegen.
Leef uit zijn volheid en kracht.
Durf te geloven.
Blijf op hem hopen:
leef je geloof elke dag! https://www.youtube.com/watch?v=bSdU4WN_BR
Zending
Elke maandag staat er een spaarpot in de klas voor de zendingsprojecten.
Groep 1 t/m 4 spaart voor de sponsorkinderen van Compassion, de groepen 5 t/m 8
sparen voor de Stichting Vrienden van Zjitomir

Vanuit de MR
Beste ouders,
De Medezeggenschapsraad van de Oranje Nassauschool bestaat uit 3
leerkrachten en 3 ouders. Esther Kortleve heeft 6 jaar lang haar bijdrage als ouder
geleverd aan de MR. Aan het einde van dit schooljaar gaat zij de MR verlaten. Ook
via deze nieuwsbrief willen we haar bedanken voor de tijd en energie die zij in de MR
heeft gestoken! Dit maakt dat we op zoek zijn naar een betrokken ouder die de plek
van Esther zou willen innemen. De wijze waarop dit dient te gebeuren staat
beschreven in een reglement. Dit betekent dat we om te beginnen een verkiezing
uitschrijven voor vrijdag 10 september 2021. Deze verkiezing is alleen nodig als er
meerdere ouders bereid zijn om een taak binnen de MR te gaan vervullen. Alle
ouders krijgen dan de gelegenheid om schriftelijk te stemmen op de kandidaat die
zijn/haar voorkeur heeft. Mocht u als ouder interesse hebben, dan kunt u zich voor
vrijdag 25 juni 2021 melden bij de MR of bij Carin van den Herik. Op dit moment is er
al een ouder die interesse heeft.
Voor informatie over de MR verwijzen we naar https://www.cbsoranjenassau.nl/pagina/301545/Medezeggenschapsraad
Daarnaast kunt u contact opnemen met de huidige MR leden via mr@cbsoranjenassau.nl of 06-83649275. Wij vertellen u graag wat een taak binnen de MR inhoudt
en op welke wijze we als MR een bijdrage leveren aan het onderwijs voor onze
kinderen.
Een hartelijke groet namens de MR,
Gijsbert Baan
Schooltijden!
Vanaf maandag 7 juni verwachten we alle leerlingen weer tussen 8.20 uur en 8.30
uur op school. De lange inlooptijd vervalt hiermee !!
Personeel
Juf Dieuwertje gaat binnenkort met zwangerschapsverlof, deze weken werkt zij
buiten de groep. Maandag 21juni neemt ze afscheid van de groep. We wensen juf
Dieuwertje een goede tijd van voorbereiding en Gods nabijheid deze tijd.
Juf Marije staat tot de zomervakantie op maandag, woensdag en vrijdag voor de
groep, het herstel gaat voor haar langzamer dan verwacht. Juf Femke de Vries zal
op dinsdag en donderdag voor de groep gaan.

Meester Jesse
Vorige week stond in de nieuwsbrief dat ik per volgend schooljaar naar een andere
school zou gaan. Toch heb ik besloten om die functie niet te aanvaarden. Hierom
ben ik ook na de zomervakantie nog gewoon op de Oranje-Nassauschool
werkzaam. Hier heb ik erg veel zin in en ben ik erg dankbaar om.
Ook als team zijn we dankbaar dat meester Jesse blijft, de vacature is daarom
ingetrokken.
Zon
Wat vinden we het fijn dat de zon weer schijnt, we merken dit ook op het
schoolplein. Zoals u weet is het belangrijk kinderen te beschermen tegen teveel
zon. Tips zijn:
• Smeer uw kind in voor het naar buiten gaan
• Gebruik minimaal beschermingsfactor 20-30.
• Smeer gevoelige zones zoals neus, oren en nek extra in
• Geef zonnebrand mee naar school zodat uw kind zichzelf kan insmeren
Wonderlijk gemaakt
Elk jaar geven we in het voorjaar lessen wonderlijk gemaakt, een seksuele
voorlichtingsmethode voor groep 1 t/m 8. Van de leerkrachten hoort u hier over via
Parro.
Schoolfruit
De laatste week van de levering schoolgroente- en fruit is voorbij. Wij vragen u
wekelijks uw kind(eren)op woensdag en vrijdag groenten en/of fruit mee te geven
als tussendoortje. Meer dagen mag altijd , dank voor uw medewerking!
Schoonmaakavond
Maandag 28 juni van 18.30 uur -19.30 uur vindt op school de jaarlijkse
schoonmaakavond plaats. We vinden het fijn als u ons die avond kan komen
helpen
Formatie schooljaar 2021-2022
Donderdag 1 juli delen we met u de formatie voor het nieuwe schooljaar, u hoort
dan in welke groep én bij welke juf of meester uw kind het nieuwe schooljaar komt.
Verjaardagen dag
Jaarlijks vieren de leerkrachten aan het eind van het schooljaar hun verjaardag. Dit
jaar wordt het gevierd op vrijdag 2 juli
Rapport en plakboek
Vrijdag 9 juli krijgen de leerlingen hun rapport of plakboek mee. Vindt u het fijn nog in
gesprek te gaan met de leerkracht van uw kind, stuur dan een Parro bericht voor
een afspraak!

WASKO kinderopvang
Na de zomervakantie zal WASKO kinderopvang naast BSO en TSO ook
Peuteropvang aanbieden op onze school. De peuteropvang zal ook de christelijke
identiteit zoals we op school gewend zijn, uitdragen. Wilt u meer informatie dan kunt
een WASKO tasje met info ophalen bij mevr. Carin van den Herik, directeur CBS
Oranje-Nassau
Herinnering!
Kinderen na schooltijd opwachten in de C.M. van Reesstraat
Beste ouders en verzorgers, sinds dit jaar komen er meerdere (onderbouw)groepen
na schooltijd via de uitgang aan de C.M. van Reesstraat naar buiten. I.v.m. privacy
van de bewoners willen we u vragen zeker op 1,5 m afstand van de huizen te
wachten op uw kind(eren). Dank voor uw begrip!
Regels schoolplein
We maken u en jullie erop attent dat het schoolplein na het sluiten van het hek
verboden is voor onbevoegden. Dit betekent dat er ’s avonds, in het weekend én in
de vakanties niemand op het schoolplein mag komen zonder toestemming van de
directie. Dank voor u en jullie begrip!

