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Oproep verkeersbrigadiers 

Nogmaals een oproep in onze zoektocht naar nieuwe verkeersbrigadiers. Herhaalde oproepen en 

een ochtend flyeren hebben helaas nog niet de gewenste versterking opgeleverd. De afgelopen 

weken zijn de gaten in het rooster opgevuld door invallers en teamleden van school. Deze flexibiliteit 

komt echter wel steeds meer onder druk te staan. We zoeken nog verkeersbrigadiers voor: 

 De Tonnendijkbrug op: 
Maandag van 14.15 - 14.30 

Donderdag van 14.15 – 14.30 

 De Puntbrug op: 
Donderdag van 14.15 – 14.30 

Vrijdag van 14.15 – 14.30 

U kunt uw reactie sturen naar: 

e.schutmaat@oranjeschoolvroomshoop.nl  

De nood is hoog, graag reactie! 

Belangrijk om te weten: Nieuwe ouders kunnen meteen een 

cursus volgen, kinderen kunnen op school wachten (ook als 

ze nog niet op school zitten) en evt. andere belangstellenden 

(grootouders, ooms en tantes) zijn ook van harte welkom!  

mailto:e.schutmaat@oranjeschoolvroomshoop.nl
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Kind op Maandag 

De komende week staan de volgende Bijbelverhalen op het rooster: 

Week 36  ■ 06-09 t/m 10-09 

Er zit een luchtje aan 
Genesis 27: 1-17, 18-29 en 27: 1-17 
 
Soms vraag je je af: klopt dit wel? Of is er meer aan de hand? Zo’n onrustig gevoel dat er 
iets niet deugt. Dan kun je zeggen : er zit een luchtje aan. In de verhalen deze week 
ontdek je ook dat niet alles even netjes gaat. 
 
Week 37  ■ 13-09 t/m 17-09 

Zeg jij ook ja? 
Genesis 28: 10-22, 29: 1-14 en 15-20 
 
Jakob moet weg bij zijn broer en ouders. Onderweg hoort hij dat God hem zal beschermen. Durft 
Jakob ook ja te zeggen tegen God en op God te vertrouwen? En oom Laban geeft hem zijn ja-woord, 
maar wat houdt die belofte nu precies in? 
 

 

 

   

Sparen voor het goede doel 

In de coronaperiode is het sparen voor het goede doel wat op de achtergrond geraakt en dat is 

natuurlijk niet de bedoeling. We willen daarom weer vragen of alle kinderen elke week een kleine 

bijdrage mee willen nemen voor ons gezamenlijke spaardoel. De komende periode sparen we voor 

de Rose Pokua Saviour International School in Besease in Ghana. Anne Mijnheer uit Ommen 

ondersteunt dit kindertehuis met school vanuit Nederland. In een volgende nieuwsbrief krijgt u wat 

meer informatie over de school en waar het geld aan besteed 

gaat worden. 

De kinderen mogen hun (zendings) geld elke maandag 

meenemen naar school, we hopen op een mooie bijdrage 

voor deze school. Alle kinderen op deze wereld horen naar 

school te gaan, door flink te sparen kunnen wij ons steentje 

daaraan bijdragen. 
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Luizencontrole 

De luizencontrole vindt nu thuis en door u zelf plaats. Door een ouder werd ik gewezen op de 

volgende website met nuttige feiten, tips en instructievideo’s: www.luizenkliniek.nl  

De site wordt niet getipt om de producten die hier aangeboden worden, maar juist om de informatie 

m.b.t. signaleren en behandelen. Wellicht kunt u hier uw voordeel mee doen. Wilt u, in het geval van 

een besmetting, school op de hoogte stellen, zodat wij de klas(sen) kunnen informeren?  

  

Kennismakingsgesprekken 

In de week van 13 september vinden de kennismakingsgesprekken plaats. De gesprekken worden 

weer fysiek op school gevoerd. Vanaf maandag 6 september 17.00 kunt u zich voor de gesprekken 

inschrijven via Social Schools. U ontvangt hierover een bericht. De inschrijving staat open tot vrijdag 

10 september 17.00. De leerkracht(en) heeft/ hebben tijden klaargezet waarop ingetekend kan 

worden. Tijdens de gesprekken wordt er voldoende afstand gehouden en worden de richtlijnen 

gevolgd. We willen u vragen om de vaste looproute te hanteren (achter naar binnen en voor er weer 

uit). Er is op de avonden bij de kennismakingsgesprekken geen gelegenheid om koffie te drinken. 

Stichting Leergeld en JFSC 

Sporten met JFSC en Leergeld. Begin september, bij het begin van het sportseizoen, start JFSC, het 
JeugdFonds Sport en Cultuur, de actie “kies een club” om kinderen aan het sporten te krijgen. Ook 
als een soort inhaalslag na de coronapandemie. 

Stichting Leergeld Twenterand kan daarbij helpen omdat ze als intermediair voor het JFSC kan 
optreden. Het motto van Leergeld is “alle kinderen mogen meedoen”, meedoen met sporten 
bijvoorbeeld. Ook als dat financieel even lastig is, vanwege de kosten van contributie, kleding etc. 
Voor deze actie is een landelijk speciaal telefoon nummer geopend, 088-8800888. U kunt ook bellen 
naar de plaatselijke leergeld stichting. Voor Twenterand is dat 06-39743797. Als u dit 06-nummer 
belt of mailt naar info@leergeldtwenterand.nl komt er een Leergeld intermediair bij u thuis om met 
u te overleggen welke hulp nodig is. Doen! Bellen als er hulp nodig is, wij ondersteunen zonodig ook 
financieel ! 

De landelijke actie loopt tot en met 30 september. Bij Leergeld Twenterand 
kunt u blijvend terecht voor dit soort hulp.  

 

Agenda 

13 t/m 17 september Kennismakingsgesprekken 

20 september Volgende nieuwsbrief 

http://www.luizenkliniek.nl/
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6 oktober Start Kinderboekenweek 

15 oktober Einde Kinderboekenweek 

18 t/m 22 oktober Herfstvakantie 
De  hele schoolkalender staat op Social Schools, onder de knop ‘Agenda’. 


