Weekbrief 10 -23-10-2020
Jarigen

Komende week zijn Jolie, Rosie,
Feline, Dani, Bobbi, Morris,
Jayden, Aurelia, Bas en Bodi jarig.
Wij wensen jullie alvast een
hele fijne verjaardag!

Coronamaatregelen
Het zal u niet ontgaan zijn dat het aantal
corona besmettingen snel aan het toenemen
is. Dit betekent dat wij extra alert zijn op
bewaken van ieders gezondheid. Wij hebben
overleg gehad over het aanscherpen van
verschillende maatregelen. Daarnaast hebben
wij afgelopen woensdag een nieuw corona
protocol ontvangen waarin adviezen staan
voor de basisscholen.
Hieruit zijn de volgende afspraken
voortgekomen waar u als ouders mee te
maken heeft:
1. Ouders, opa’s en oma’s en andere
verzorgers komen in principe niet in de
school. Ook niet voor het brengen van
kinderen, een tas, traktatie of andere zaken.
En niet voor het ophalen van kinderen voor
de tandarts, de BSO, enz.
2. Oudergesprekken worden bij voorkeur
digitaal gevoerd.
3. Om specifieke redenen kan besloten
worden een gesprek wel (na schooltijd) op
school te voeren.
4. Bezoek (hulpverleners, ouders, monteurs
e.d.) die bij uitzondering toegang krijgen tot
de school, dragen een mondkapje. Deze kan
eventueel tijdens een gesprek tijdelijk af.
5. Kinderen gaan na schooltijd zo snel
mogelijk naar huis of de BSO. Er wordt dus
direct (voor en) na schooltijd niet gespeeld in
het speeltuintje. U kunt wel besluiten later,
wanneer iedereen weg is, hiervoor terug te
komen.
6. Wij vragen u om kinderen die in aanraking
geweest zijn met een positief geteste persoon
thuis te houden, ook als dit officieel volgens

de richtlijnen niet hoeft. Wij stellen het op
prijs als hierbij de regels die voor volwassenen
gelden gehanteerd worden.
7. Voor het werken met devices gebruiken de
kinderen op dit moment koptelefoons van
school. Deze worden steeds door
verschillende kinderen gebruikt.
Graag willen wij u vragen uw kind een eigen
koptelefoon of oortjes mee te geven. (Deze
zijn goedkoop te verkrijgen bij de Action, het
Kruidvat, de Hema enz.)
Naast afspraken waar u als ouders mee te
maken heeft, hebben wij ook afspraken
gemaakt die gelden voor het personeel:
1. Alle personeelsleden worden dringend
verzocht om in de
school, buiten hun
klaslokaal/werkkamer
een mondkapje te
dragen.
2. Lesmaterialen, devices, speelgoed en
werkplekken die gedeeld worden, worden
regelmatig extra schoongemaakt.
3. Vergaderingen, werkgroep besprekingen,
gesprekken e.d. worden bij voorkeur digitaal
gehouden of gevolgd.
MR
In de bijlage van deze weekbrief vindt u een
brief van de MR.
Ouderbijdrage en bijdrage
tussenschoolse opvang
In de bijlage vindt u ook een brief over de
ouderbijdrage en een brief over de bijdrage
voor de tussen schoolse opvang. Deze
bijdragen zullen begin volgende week geïnd
worden via Wiscollect.
Stroopwafels
Donderdag werden alle
kinderen verrast met een
lekkere traktatie, zij kregen
allemaal een stroopwafel.
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Tijdens de eerste lockdown hebben de
toenmalige groep 8 kinderen tekeningen en
brieven gemaakt voor de bewoners van Huis
in de duinen. Dit werd erg op prijs gesteld.
Daarnaast heeft Willem vd Sloot met verkoop
van zelfgemaakte jam en sap maar liefst 1500,euro opgehaald voor de bewoners. Nu heeft
een medewerker van Huis in de duinen
(Marijke ten Haaf) bedacht om een deel van
deze 1500,- te besteden aan alle kinderen van
Zandvoort omdat ze zoveel leuke brieven en
tekeningen hebben gekregen. Dat hebben ze
gedaan door bij alle basisscholen stroopwafels
te brengen. Deze stroopwafels zijn gekocht bij
een Zandvoortse ondernemer die hen ook
weer heeft getrakteerd. Zo is het cirkeltje
rond. Wij willen de bewoners en
medewerkers van Huis in de duinen hartelijk
bedanken voor de lekkere traktatie.
Studiedagen
Afgelopen maandag en dinsdag is het team
tijdens de studiedagen weer heel zinvol met
elkaar bezig geweest. In de ochtenden hebben
inhoudelijk informatie gekregen en overleg
gevoerd hierover en in de middagen zijn de
leerkrachten bezig geweest met het inrichten
van mogelijkheden voor thuisonderwijs. Dit
voor het geval er groepen thuis moeten
blijven i.v.m. gebrek aan invallers, of een
nieuwe lockdown. De studiedagen zijn deze
keer volledig digitaal uitgevoerd.

personeel zijn:
voornaam.achternaam@twijs.nl
martha.hoekstra@twijs.nl
ester.bleichrodt@twijs.nl
Het algemene emailadres van de directie
is: directie@onschool.nl
De werkdagen van administratie, directie
en IB zijn:
Administratie:
Ada dinsdag en vrijdagochtend.
Directie:
Martha Hoekstra: Maandag, dinsdag en
woensdag.
Ester Bleichrodt: woensdag, donderdag en
vrijdag.
IB:
Marijke van der Kolk: woensdag en
donderdag
Irma Simonatti: Maandagochtend,
woensdag en donderdag.
Wintertijd
Zaterdag op zondag nacht wordt de klok
verzet naar de wintertijd. Verzet u ook
even uw wekker zodat de kinderen
maandag op tijd op school komen aub
Wij wensen u een heel fijn weekend!
Met vriendelijke
groet,
het team van de
Oranje Nassauschool

(Verkeers)veiligheid
Wilt u in verband met de veiligheid van de
kinderen heel goed opletten dat u uw
auto alleen neerzet op de daarvoor
bestemde plekken en niet op de
verkeersdrempel aub. Kinderen steken
namelijk soms zomaar over en zijn dan
tussen die auto’s niet zichtbaar voor ander
verkeer. Dit levert gevaarlijke situaties op.
Emailadressen en werkdagen
Wij merken dat er soms nog problemen
zijn met het versturen van email door
ouders omdat de juiste emailadressen niet
bekend zijn. De emailadressen van het
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