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Nieuwsbrief 10 
                                                               11 januari 2021 
 
 

In en om de school 

 

En daar zitten we dan… 

Thuis aan de keukentafel, in plaats van in een lokaal… 

Met je ouders, in plaats van je meester of juf… 

Met je broertjes en zusjes, in plaats van je klas… 

We hopen jullie snel weer op school te mogen ontmoeten om er samen een onvergetelijk jaar van te 

maken. Tot die tijd gaan we de uitdaging aan om er thuis en vanuit school het beste van te maken! 

Wij wensen jullie 365 dagen, gevuld met warmte, liefde en licht! 

Team Oranjeschool 
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Kind op Maandag 

De komende twee weken staan de volgende Bijbelverhalen op het rooster: 

Week 2 ■ 11/01 – 15/01 

Hier moet ik zijn 
Lucas 2:21, 22-40 en 41-52 
Jezus is al van jongs af aan in de tempel van God te vinden. Eerst brengen zijn ouders 
hem erheen. Later kiest hij er zelf voor. Maria maakt zich zorgen, maar voor Jezus is het 
heel duidelijk: hier moet ik zijn. 
 

Week 3 ■ 18/01 – 22/01 

Eerlijk gevonden! 
Lucas 3: 1-18, 21-22 en 4: 1-13 
Het nieuws van Johannes is al snel door het hele land bekend. Mensen worden 

nieuwsgierig: Wie is die Johannes toch? Is hij een nieuwe profeet? Iedereen is 

benieuwd naar zijn verhalen. 

Misschien kunt u deze verhalen in deze thuiswerkperiode zelf lezen met uw kinderen en er met hen 

over doorpraten. Op de volgende sites vindt u meer suggesties voor een dagelijks Bijbelmoment: 

 http://www.creatiefkinderwerk.nl/ 

 https://www.bijbelverhalen.nl/  

Verlenging lockdown 

Zoals u in het nieuws waarschijnlijk al hebt vernomen komt er een verlenging van de lockdown. 

Morgen krijgen we hier in de persconferentie meer duidelijkheid over. De verlenging van de 

lockdown geldt ook voor het basisonderwijs, maar naar verluidt wordt de mogelijkheid onderzocht 

om de basisscholen z.s.m. te openen. 

Later deze week ontvangt u informatie over wat de verlenging van de lockdown betekent voor de 

Oranjeschool en het thuisonderwijs.  

Noodopvang 

Bij het ingaan van de lockdown voor de kerstvakantie is er een brief uitgegaan over de noodopvang. 

Deze brief zit opnieuw als bijlage met deze nieuwsbrief. We zijn blij dat we gezinnen waar (één van 

de) ouders een cruciaal beroep hebben en gezinnen die zich op dit moment in een kwetsbare positie 

bevinden, door middel van de noodopvang kunnen ondersteunen. In deze nieuwsbrief willen we u 

vertellen wat de noodopvang inhoudt en een aantal (praktische) zaken met u delen of ter 

overweging geven. Op deze manier willen de noodopvang werkbaar en beheersbaar houden voor u 

als ouders en school. 

http://www.creatiefkinderwerk.nl/
https://www.bijbelverhalen.nl/
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Wat is noodopvang? 

De noodopvang is bedoeld voor: 

- kinderen van wie (één of) beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep; 
- kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk 

nodig is. 
Tijdens de noodopvang werken de kinderen aan de opdrachten die ze als thuiswerk hebben 
gekregen. Er is toezicht en begeleiding, maar er worden geen lessen gegeven op school. De 
begeleiding wordt verzorgd door onze onderwijsassistent (meester Bram), stagiaires en drie 
leerkrachten. De leerkrachten die ingeroosterd worden voor de noodopvang zijn op deze dag 
beperkter beschikbaar voor hun eigen groep.  
 
Aanmelding noodopvang 
 
Er wordt in deze lockdownperiode vaker een beroep gedaan op de noodopvang dan in de vorige 
periode. Omdat de eerste verantwoordelijkheid van de leerkrachten ligt bij het ondersteunen van 
het thuisonderwijs, is het belangrijk dat het aantal leerlingen dat gebruikmaakt van noodopvang 
beheersbaar blijft. We willen u daarom vragen om ook echt alleen in geval van nood een beroep 
op de noodopvang te doen. 
  

Aandachtspunten 

 De kinderen moeten hun schoolwerk meenemen naar de noodopvang. 

 De kinderen moeten zelf eten en drinken meenemen voor de pauzes. 

 Er is alleen noodopvang op school gedurende de reguliere schooltijden, buiten de 

schooltijden kunt u een beroep doen op de kinderopvang (als u daar een contract heeft). 

 Aanmelden voor de noodopvang kan door te mailen met meester Erik: 

e.schutmaat@oranjeschoolvroomshoop.nl (dus niet met de leerkracht) 

 Aanmelden voor de noodopvang kan alleen op werkdagen, aanvragen die in het weekend 

worden verstuurd worden de volgende maandag behandeld.  

 Wanneer u uw kinderen komt halen is het de bedoeling dat u in school de verplichte 

looprichting volgt en een mondkapje draagt. 

Ongewenste mail (herinnering, nu extra belangrijk) 

Door nieuwe instellingen in uw e-mailservice kan het zijn dat e-mails van school in uw 
ongewenst mail terechtkomen. Door onderstaande stappen te volgen, kunt u dit 
voorkomen. Kies de e-mailservice waar u gebruik van maakt en volg éénmalig de 
aangegeven stappen.  
 
Windows Live Mail 
Klik met rechts op het e-mailbericht en kies Ongewenste e-mail, Afzender toevoegen aan de lijst met 
veilige afzenders (via de blauwe knop op het lint, Opties, Beveiligingsopties, tabblad Veilige afzenders 
kunnen de instellingen van het filter worden aangepast). 
Windows Mail 

mailto:e.schutmaat@oranjeschoolvroomshoop.nl
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Klik met rechts op het e-mailbericht en kies Ongewenste e-mail, Afzender toevoegen aan de lijst met 
veilige afzenders (via ALT-Extra, Opties voor ongewenste e-mail kunnen de instellingen van het filter 
worden aangepast). 
Outlook Express 
Outlook Express is niet voorzien van een filter voor ongewenste e-mail. 
Outlook 
Klik met rechts op het e-mailbericht en kies Ongewenste e-mail, Afzender nooit blokkeren (Outlook 
2010/2013)/Afzender toevoegen aan de lijst met veilige afzenders (Outlook 2007 en ouder). Via Opties 
voor ongewenste e-mail (rechter muisknop) kunnen de instellingen van het filter worden aangepast. 
Mozilla Thunderbird 
Bij Thunderbird wordt e-mail van aan het persoonlijk adresboek toegevoegde contactpersonen 
automatisch als gewenst bestempeld. Volgens de standaard instellingen worden de adressen in de lijst 
met Verzamelde adressen niet automatisch als veilig gezien, vink daarom ook de optie Verzamelde 
adressen aan optie Verzamelde adressen aan via Extra, Accountinstellingen, onderdeel Ongewenste 
berichten (links in het venster, zowel bij Lokale mappen als onder elk afzonderlijk account)! 
Gmail 
Open het e-mailbericht, knop Meer (pijltje naar beneden), optie Berichten zoals deze filteren, link Filter 
maken met deze zoekopdracht, activeer Nooit naar Spam verzenden, knop Filter maken (via de link 
Instellingen, tabblad Filters kunnen de instellingen van het filter worden aangepast). 
Microsoft-account (Outlook, Hotmail, MSN, Live, e.d.) 
Voeg het betreffende mailadres toe als contactpersoon aan het adresboek: open het e-mailbericht, link 

Toevoegen aan contactpersonen.  

 

Informatie LOES 

LOES wil graag het volgende bericht bij u onder de aandacht brengen:  
 
De scholen zijn weer online begonnen. Wat er gemerkt wordt is dat de spanningen in gezinnen 
toeneemt. De ‘rek is eruit’ horen we meer, vaker zeggen. Het is ook een hele opgave. 
Graag breng ik daarom nogmaals de, voor sommige kinderen, belangrijke kinderclub Billy Boem 
onder de aandacht. 
  

 Een cursus voor kinderen in de leeftijd van 8 – 12 jaar die opgroeien in gezin met stress, 
spanning of psychische problemen, 1 februari:  https://www.loes.nl/agenda/items-op-
datum/kinderclub-voor-kinderen-die-opgroeien-in-gezin-met-stress,-spanning-of-
psychische-problemen.html 
  

Vragen stellen, situaties delen, en tips 
 
*     Ouders kunnen mij altijd benaderen voor een gesprek, voor vragen of gewoon om even 
stoom af te blazen. 
‘Digitaal kopje koffie doen’ kan ‘helpen’, ondersteunend werken voor sommige 
ouders: https://www.facebook.com/loes.twenterand/posts/4672630172809401 

https://www.loes.nl/agenda/items-op-datum/kinderclub-voor-kinderen-die-opgroeien-in-gezin-met-stress,-spanning-of-psychische-problemen.html
https://www.loes.nl/agenda/items-op-datum/kinderclub-voor-kinderen-die-opgroeien-in-gezin-met-stress,-spanning-of-psychische-problemen.html
https://www.loes.nl/agenda/items-op-datum/kinderclub-voor-kinderen-die-opgroeien-in-gezin-met-stress,-spanning-of-psychische-problemen.html
https://www.facebook.com/loes.twenterand/posts/4672630172809401
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Nieuwe leerlingen 

Ze hadden zich er zo op verheugd dat ze na de 

kerstvakantie naar de basisschool mochten, en nu 

moeten ze nog langer geduld hebben…  

Stijn en Jasmijn, we hopen dat het niet lang meer 

duurt en dat we jullie snel op school mogen 

begroeten. Ondertussen hebben we van juf begrepen 

dat jullie al flink aan het werk zijn met de spullen uit 

de ‘huiswerktas’, knap hoor! 

Agenda 

In de agenda staan de activiteiten vermeld, zoals ze zijn gepland. Het kan zijn dat activiteiten niet of 

in een andere vorm doorgaan. We houden u daarvan tijdig op de hoogte d.m.v. de nieuwsbrief en 

door de agenda in Social Schools aan te passen.  

25 januari Volgende nieuwsbrief 

2 februari Open huis (verdere informatie volgt) 

3 februari Studiedag, alle kinderen vrij! 

9 en 11 februari 10-minutengesprekken (u wordt nog 
geïnformeerd over de vorm waarin de 
gesprekken plaatsvinden) 

12 februari 1e rapport mee 

22 t/m 26 februari Voorjaarsvakantie 
 De  hele schoolkalender staat op Social Schools, onder de knop ‘Agenda’. 

In de periode van herfstvakantie tot voorjaarsvakantie zijn dit de tijden van de A- en de B-groep: 

De B-groep heeft inloop van 8.15-8.25 en gaat om 14.15 uit (op woensdag om 12.30, onderbouw op 

donderdag en/ of vrijdag 11.45). 
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De A-groep heeft inloop van 8.25-8.35 en gaat om 14.25 uit (op woensdag om 12.40, onderbouw op 

donderdag en/ of vrijdag 11.55).

 


