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Nieuwsbrief 1 
                                                               17augustus 2020 
 
 

We zijn weer begonnen! 

Na een hele vreemde periode van niet/ half en weer helemaal naar school en ook nog eens zes 

weken zomervakantie, mogen we vandaag dan weer beginnen aan een nieuw schooljaar. Het begin 

van het schooljaar is wel weer spannend, we weten natuurlijk niet wat dit jaar gaat brengen. Voor 

nu zijn we in ieder geval erg blij dat we met alle kinderen een goede start mogen maken. 

Vrijdag zijn we met het team begonnen met stukjes uit het boek ‘De jongen, de mol, de vos en het 

paard’. Dit (prentenboek)boek gaat over een zoektocht naar vriendschap en staat vol prachtige 

quotes. Een verhaal voor iedereen, of je nu acht bent of tachtig. Als leerkrachten en ouders mogen 

we de kinderen de weg wijzen van vriendelijkheid, eerlijkheid en vriendschap. Dat lijkt soms een hele 

opgave, één van de boodschappen uit het boek is: “Soms is haat het enige waar je over hoort, maar 

er is in deze wereld meer liefde dan je je ooit kunt voorstellen.” Een andere quote is: “Ik ben zo klein…” 

“Ja, maar je maakt een groot verschil.” Met de basis die wij meegeven als school en ouders, mogen 

de kinderen (later) een groot verschil maken.  

Het team van de Oranjeschool wenst u en jullie allemaal 

een heel fijn en gezegend schooljaar! 
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In en om de school 

Op 3 augustus zijn meester Henk Jan en zijn vrouw Lilian de trotse 

ouders geworden van een zoontje met de prachtige naam Boaz 

Liam (roepnaam Boaz). Meester Henk Jan, Lilian en grote zus Isa: 

namens alle kinderen, ouders en leerkrachten van de 

Oranjeschool, van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor jullie 

prachtige gezin! 

Het adres (als een kaartje wilt sturen) is: 

Familie Otten 

Westeinde 495 

7671 EZ Vriezenveen 

 

Kind op Maandag  

De komende twee weken kiezen de leerkrachten zelf een aantal Bijbelverhalen om te vertellen. 

Vanaf maandag 31 augustus worden de verhalen verteld uit de nieuwe Kind op Maandag. Deze 

verhalen komen op de volgende nieuwsbrief te staan. 

L  

Luizencontrole 

Op dit moment is het nog niet mogelijk om de luizencontrole op school 

door ouders uit te laten voeren. Wilt u daarom zelf thuis uw kinderen 

controleren op hoofdluis? En wilt u het doorgeven wanneer u neten en/ of 

luizen heeft gevonden?  

Meer informatie vindt u hier: 

https://www.ggdtwente.nl/publiek/kinderen/op-school/home-luis-in-je-

haar-kammen-maar  

Nieuwe tijden inloop en uitgaan 

Ook na de zomervakantie zullen de afspraken die gemaakt zijn m.b.t. de Corona-aanpak van kracht 

blijven. Dat betekent dat de ouders ook dan nog afscheid nemen bij het eerste hek en niet meegaan 

naar binnen. De kinderen van groep 1 mogen de eerste twee weken wel naar binnen gebracht 

worden. We blijven ook gebruikmaken van gespreide begin- en eindtijden. In de afgelopen weken 

zijn we erachter gekomen dat twee keer een kwartier wel behoorlijk lang is. De in- en uitlooptijd 

wordt daar ’s morgens en ’s middags 10 minuten. 

https://www.ggdtwente.nl/publiek/kinderen/op-school/home-luis-in-je-haar-kammen-maar
https://www.ggdtwente.nl/publiek/kinderen/op-school/home-luis-in-je-haar-kammen-maar
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De nieuwe schooltijden zijn dan: 

 De A-groep heeft ’s morgens inloop van 8.15 – 8.25, de B-groep van 8.25 – 8.35. 

 De A-groep gaat ’s middags om 14.15 uit, de B-groep om 14.25. 

 Op woensdag is de A-groep op 12.30 uit en de B-groep om 12.40. 

 Groep 1 en 2 gaan net als in het gewone rooster op donderdag of vrijdag ook alleen de 
ochtend naar school tot 11.45 (A-groep) of 11.55 (B-groep). 

 Groep 3 is net als in het gebruikelijke rooster weer om 11.45 (A-groep) of 11.55 (B-groep) 
vrij op vrijdag. 

Met deze tijden hoeven de kinderen minder lang te wachten, maar blijft er voldoende tijd over om 
de kinderen gespreid te brengen en halen en dus grote drukte te vermijden. 

Parkeren van de fietsen 

De fietsen mogen dit schooljaar op de volgende plekken worden geparkeerd: 

Groep 1 en 2: voor school (aan de kant van het schoolgebouw) 

Groep 8b: voor School (aan de kant van de bosjes) 

Groep 3: naast de unit 

Groep 4, 7 en 8a: in de fietsenkelder 

Groep 5: in de fietsenstalling naast school 

Groep 6a en 6b: fietsenstalling achter school 

Verkeersbrigadiers 

Omdat nog niet alle plekken ingevuld zijn, nogmaals een dringende oproep! 

Om te voorkomen dat er op de volgende dagen geen brigadier meer zal staan (en de kinderen dus 

niet veilig over kunnen steken), willen we graag een beroep op u doen: 

Tonnendijkbrug:  

 vrijdagmorgen 11.45 uur 

Puntbrug: 

 dinsdagmiddag of donderdagmiddag 14.15uur (hier kan nog geschoven worden)  

 vrijdagmorgen 11.45 
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Denkt u één van deze plekken te kunnen invullen? Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op 

via de mail of een WhatsApp zodat u kunt deelnemen aan de verplichte brigadierscursus, begin 

volgend schooljaar wordt er een extra cursus voor nieuwe ouders georganiseerd. 

Wilt u brigadieren? Voor opvang van uw kinderen wordt uiteraard gezorgd als u brigadiert, wat 

betekent dat u ze eerder op school kunt brengen en ook na schooltijd mogen ze op school blijven tot 

u klaar bent, dat is toch een fijn gevoel! 

Wilt u wel helpen op deze dagen om te brigadieren maar lukt het u niet elke week omdat u 

onregelmatig werkt? Geef u dan toch op, wellicht kunt u het samen met iemand anders doen. 

Danny Oude Geerdink tel: 06 30720983  

mail: d_oude_geerdink@hotmail.com 

Moniek Pol tel: 06 12471341  

mail: niekie83@live.nl 

Of geef het door aan Erik Schutmaat. mail: e.schutmaat@oranjeschoolvroomshoop.nl 

''Een kleine moeite voor ons, is de veiligheid van uw kind!'' 

 

 

 

 

Agenda 

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

in een andere vorm door kunnen gaan. We houden u daarvan tijdig op de hoogte d.m.v. de 

nieuwsbrief en door eventueel de agenda in Social Schools aan te passen. 

17 augustus Eerste schooldag 

31 augustus Volgende mieuwsbrief 

14 en 17 september 10-minutengesprekken 

23 september Start Kinderpostzegels 

29 september t/m 9 oktober Kinderboekenweek 

12 t/m 16 oktober  Herfstvakantie 
 De  hele schoolkalender staat op Social Schools, onder de knop ‘Agenda’.
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