van de school met daarop de indeling van de
lokalen en de verschillende ingangen.
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Welkom!
Welkom (terug) op de
Oranje Nassauschool!
We hopen dat u en jullie
terug kunnen kijken op
een ontspannen vakantie
en weer zin hebben om te beginnen.
Een bijzonder welkom aan de kinderen die
maandag voor het eerst naar de Oranje
Nassauschool gaan. We hopen dat jullie je
snel thuis voelen!
In deze vroege editie van de weekbrief vindt u
allerlei belangrijke informatie voor de start van
het schooljaar. Lees deze brief alstublieft goed
door.
Jarigen
Komende week zijn Mats, Bibi,
Knoxx, Duuk, Moos en Jeremi
jarig. Wij wensen jullie alvast
een hele gezellige dag!
In- en uitgaan van de school
Ook na de zomervakantie mogen ouders
helaas nog niet weer het terrein op en de
school in bij het brengen en halen van de
kinderen. Daarom laten wij de kinderen na de
zomer zoveel mogelijk zelf naar binnen gaan.
In de eerste bijlage vindt u een overzichtje
waarin u kunt zien via welke ingang uw kind
naar binnen mag. De deuren gaan om 8.20 uur
open en sluiten iets na 8.30 uur. Zorgt u
ervoor dat uw kind op tijd op school is? Om
14.45 uur (op woensdag om 12.00 uur)
verlaten de kinderen het gebouw via dezelfde
deur als waar ze ‘s ochtends naar binnen zijn
gekomen.
In de tweede bijlage vindt u een plattegrondje

Omdat er tijdens de vakantieperiode binnen
Zandvoort veel mensen positief getest zijn op
corona, kunnen de ouders van nieuwe
leerlingen helaas ook niet de school in. Dit in
tegenstelling tot een eerder bericht.
Kleuters die voor het eerst naar school
komen, worden in de eerste schoolweek
opgevangen bij de kleuteringang door juf Marja
van Dribbel. Zij is voor bijna alle nieuwe
kleuters een bekend gezicht. Marja brengt de
kinderen naar hun klas. De ouders van nieuwe
kleuters die Marja niet kennen kunnen zich
melden bij het personeelslid bij de
kleuteringang.
Nieuwe leerlingen uit de hogere groepen gaan
zelfstandig naar binnen. Mochten deze
kinderen dit erg spannend vinden kunnen zij
zich melden bij het personeelslid bij de
hoofdingang. Deze brengt de leerling dan naar
de klas.
Mocht u voor schooltijd iets willen doorgeven
aan de leerkracht dan kunt u een berichtje
sturen via Mijnschoolinfo of een mail sturen.
Afmeldingen
Wanneer uw kind ziek is of om een andere
reden niet naar school kan, wilt u dit dan
doorgeven via Mijnschoolinfo? U kunt ook
tussen 8.00 en 8.20 uur naar school bellen.
Het telefoonnummer van de school is 023
5714325. Mocht er niet opgenomen kunnen
worden, dan kunt u een boodschap inspreken.
De voicemail wordt op vaste tijden
afgeluisterd.
Wanneer afmelden?
Ook na de vakantie gelden nog steeds de
richtlijnen van het RIVM.
In de derde en vierde bijlage vindt u een
handige beslisboom waarmee u kunt kijken of
uw kind naar school mag of niet.
Hygiëne
De kinderen wassen meerdere keren per dag
hun handen. Dit begint ’s ochtends al bij
binnenkomst. In de zomervakantie zijn alle
toiletten voorzien van nieuwe
toiletrolhouders, zeepdispensers en
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handdoekdispensers. In de klassen waren deze
al eerder gemonteerd.
Bij de hoofdingang is een hygiënezuil geplaatst
voor volwassenen. Wanneer u in de school
bent uitgenodigd voor een afspraak, wilt u er
dan op letten dat u uw handen desinfecteert
en het registratieformulier invult? Op die
manier kunnen wij bij een eventuele uitbraak
snel controleren wie er die dag in het gebouw
is geweest.
Ventilatie
Op dit moment is er in de media veel te lezen
over ventilatiesystemen en of deze wellicht
een risico vormen op verplaatsing van het
COVID 19 virus. Het gaat hierbij om de
systemen met een recirculatie-voorziening.
Ons ventilatiesysteem behoort niet tot deze
groep.
Op school worden zoveel mogelijk ramen en
deuren opengezet, zodat er zo goed mogelijk
geventileerd kan worden.
Dribbel Actief
Vanaf volgende week zal peuterspeelzaal
Dribbel ook Buitenschoolse opvang gaan
aanbieden aan kinderen van de groepen 1 en
2. Dit zal aangeboden worden onder de naam
BSO Dribbel Actief. Er zal een actief
programma aangeboden worden met veel
buiten zijn en sportprogramma’s. De opvang
tijden zijn van 14.45-18.00 uur met
mogelijkheid tot extra opvang tot 18.30 uur.
Op dit moment is de woensdag nog afhankelijk
van meerdere aanmeldingen. Natuurlijk zal er
ook vakantie-opvang aangeboden worden en
opvang op de jaarlijkse studiedagen.
Tevens zal Voorschoolse opvang aangeboden
worden van 7.30-8.30 uur.
Interesse? Stuur snel een mail
naar https://eur03.safelinks.protection.outlook.
com/?url=http%3A%2F%2Fwww.peuterspeelza
aldribbel.nl%2F&amp;data=01%7C01%7C%7C28
9ccd99c2e340aa14c908d82d8c002f%7C6243b
38b30f2465b94cfcc0d3b83002c%7C1&amp;sd
ata=zfOylVZL9eCF%2BpWBwDHIpWYbi7af
W2E64UwI8eyhJMw%3D&amp;reserved=0 of
bel met 06-22874761.

Ouders gezocht voor MR!
Voor de MR van onze school zijn we op zoek
naar enthousiaste ouders die plaats willen
nemen in de oudergeleding. We zoeken
minimaal één nieuwe ouder die zich voor het
nieuwe schooljaar 2020/2021 voor een termijn
van drie jaar beschikbaar wil stellen.
We willen iedere ouder de gelegenheid geven
zich kandidaat te stellen. Dus lijkt het u wat
om mee te denken en het beleid van de
school kritisch te volgen, dan kunt u zich
kandidaat stellen via mr@onschool.nl Dit kan
tot en met vrijdag 28 augustus. Mocht u
vragen hebben over de MR dan kunt u een van
onze leden van de oudergeleding aanspreken.
De huidige MR oudergeleding bestaat uit:
Voorzitter Anne de Jager (aftredend), Peter
Heysteeg en Annelies Bakker.
Wat doet de MR?
Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is
vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op
Scholen (WMS). De MR is een orgaan gericht op
medezeggenschap, op inspraak. De MR bestaat
uit een afvaardiging van het onderwijzend
personeel en ouders. De MR overlegt met de
directie van de school over belangrijke
schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs,
besteding van middelen, de keuze van een
lesmethode, verandering van klassenindeling, de
veiligheid op school en ouderparticipatie. De wet
schrijft voor op welke gebieden de directie en
bestuur van de school de MR om advies en
instemming moeten vragen. In het geval van
advies mag de MR alleen haar mening geven.
Instemming betekent dat de MR en de directie
het met elkaar eens moeten zijn. De directie heeft
instemming van de MR nodig op een aantal
zaken, zoals het schoolplan, formatieplan,
schoolbudget en regels op het gebied van
veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo). Voor
sommige zaken heeft de oudergeleding
instemmingsrecht en de leerkrachtgeleding
adviesrecht of andersom.
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Fietsen
De kinderen van de groepen 8 kunnen
hun fietsen kwijt op het pleintje voor
het lokaal van meester Job (de ingang
richting de gymzaal). De kinderen van
de groepen 3 t/m 7 kunnen hun fietsen stallen
op het schelpenpleintje. Er worden dus geen
fietsen op het plein gestald. Bij de
kleuteringang staan ook fietsenrekken.
Gymrooster
Het gymrooster ziet er als volgt uit:
Maandag
Woensdag
Donderdag
vrijdag

3A,3B, 4A, 4B, 6A, 6B, 7A
5A, 5B, 8A, 8B
5A, 5B, 7A, 7B, 8A, 8B
3A, 3B, 4A, 4B, 6A, 6B, 7B

en een liniaal? Graag echt één etui dat in een
laatje past. De kinderen van groep 8 gaan met
een agenda werken.
Luizen(zakken)
Mochten er nog luizenzakken thuis zijn, wilt u
die dan maandag meegeven?
Wilt u uw kind in het weekend nog
even controleren op luis en het
eventueel behandelen? Voorlopig zullen er nog
geen luizencontroles gehouden worden.
Daarom aan u de vraag om zelf uw kind
wekelijks te controleren. Wanneer u luizen
constateert, wilt u dit dan doorgeven aan de
leerkracht?
Hij/zij doet er dan een algemene mail uit zodat
alle ouders extra kunnen controleren.

De gymleerkrachten adviseren schoenen met
stevige zolen die niet afgeven. Verder is het
vanwege de veiligheid noodzakelijk om ook
vaste polsbandjes, evenals andere sieraden,
voor de gymles af te doen. Mochten
polsbandjes niet af kunnen, dan kunnen
kinderen er een zweetbandje omheen doen.

We wensen u allemaal nog een goed weekend
en hopen iedereen maandag gezond en wel
weer te begroeten! We gaan er hopelijk weer
een mooi schooljaar van maken. Ons team
heeft er zin in!

Wilt u uw kleuter ook weer gymschoentjes
meegeven? De kleuters gymmen op dinsdag.

het team van de Oranje Nassauschool

Met een vriendelijke groet,

Lunch
Denkt u aan het meegeven van een gezonde
lunch: boterhammen, eventueel fruit en iets te
drinken (het liefst drankjes zonder suiker)?
Etui
Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen vanaf
groep 3 na de vakantie een etui mee hebben
met daarin een schaar, kleurpotloden, een
gummetje, een whiteboardstift (vanaf groep 4)
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