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2020 zullen we niet snel vergeten… 

Aan de ene kant een jaar van lockdowns, spanning en eenzaamheid. Aan de andere kant een jaar 

van verbondenheid en het uitvinden van nieuwe mogelijkheden. In een jaar waarin we gewezen 

worden op onze kwetsbaarheid, mogen we (net als ieder jaar) stilstaan bij de boodschap van kerst. 

Want al is er zoveel onzeker, ‘met kerst leiden alle wegen naar de stal’. Jezus kwam voor ons naar 

deze wereld, Hij brengt het Licht al is het nog zo donker.  

Dit jaar vieren we kerst thuis. Sommige plannen en tradities kunnen daarom misschien niet 

doorgaan, maar het echte kerstfeest kunnen en mogen we wel vieren: Jezus’ geboorte! Want: ‘Een 

verjaardag vier je toch ook niet zonder de jarige?’  

Het team van de Oranjeschool wenst u gezegende kerstdagen en een fijn en gezond 2021! 
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Ongewenste mail 

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 
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 

Graag brengen we u de volgende cursus en mogelijkheden van LOES 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 
  

 

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
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Vragen stellen, situaties delen, en tips 
 
*     Ouders kunnen LOES altijd benaderen voor een gesprek, voor vragen of gewoon om even 
stoom af te blazen. Ook tijdens de komende kerstvakantie; ‘Digitaal kopje koffie 
doen’: https://www.facebook.com/loes.twenterand/posts/4672630172809401 

  
• Voor iedereen, maar zeker ook voor ‘pubers en hun ouders’ breken er lastige weken aan. 

Kijk hier voor tips https://www.loes.nl/tips/puber/gezondheid/hoe-overleeft-je-puber-de-
feestdagen-tijdens-corona.html 

 
 

 

 

 

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.  

21 december t/m 1 januari Kerstvakantie 

16 december t/m 17 januari Thuisonderwijs  

4 januari Start onlinelessen 

2 februari Open huis (de vorm waarin het Open Huis 
plaatsvindt staat nu nog niet vast) 

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). 

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).

 

https://www.facebook.com/loes.twenterand/posts/4672630172809401
https://www.loes.nl/tips/puber/gezondheid/hoe-overleeft-je-puber-de-feestdagen-tijdens-corona.html
https://www.loes.nl/tips/puber/gezondheid/hoe-overleeft-je-puber-de-feestdagen-tijdens-corona.html

