
NIEUWSBRIEF 2021/2022 – nummer 8 
 
                Oranjeschool Vroomshoop – Samen op weg, naar een leven lang leren! Pagina 1 
 

 
 

 
Nieuwsbrief 8 
                                                               7 december 2021 
 
 

Kind op Maandag 

De komende weken staan de volgende Bijbelverhalen op het rooster: 

Week 48 (29/11 - 03/12) – Kom maar 

Ruth 1: 14-22 en 2: 1-17 

Noömi gaat naar Betlehem en Ruth gaat met haar mee. ‘Kom maar’, zeggen ze tegen elkaar. 

Samen gaan ze op zoek naar een nieuwe toekomst. In Betlehem mag Ruth aren zoeken op het 

land van Boaz. Zo wordt in Betlehem zichtbaar dat God voor mensen zorgt. 

Week 49 (06/12 - 10/12) – Dit is je kans! 

Ruth 2: 18 - 3: 18 en Ruth 4 

Ruth gaat in de nacht naar Boaz toe. Ze vraag of hij voor haar en Noömi wil zorgen. Dat wil Boaz, 

maar er is iemand anders die ook familie is. Als diegene zegt dat hij zijn rechten niet laat gelden, 

kunnen Boaz en Ruth trouwen. Er wordt een kind geboren – het is het begin van het koningshuis 

van David. 
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Coronamaatregelen 

In de bijlage vindt u de tot nu meest recente versie van de beslisboom. Deze versie is meteen 
achterhaald door het nieuws van afgelopen donderdag dat in het geval van milde klachten een 
negatieve zelftest volstaat in het geval van milde klachten. De maatregel voor het thuisblijven en 
testen bij (milde) klachten geldt voor alle groepen, dus niet alleen de groepen waar een besmetting 
heeft plaatsgevonden. 

Deze week worden de zelftesten voor groep 6 t/m 8 uitgedeeld zodra deze op school binnen zijn. De 
kinderen ontvangen 4 zelftesten, 2 per week voor week 49 en week 50. In de week voor de 
kerstvakantie komt er een nieuwe levering, in deze week worden er dan opnieuw zelftesten 
uitgedeeld.  

We willen u nogmaals wijzen op het dringende advies voor groep 6 t/m 8 om tweemaal per week 
een zelftest af te nemen en een mondkapje te dragen in school. Er zijn op het moment nog veel 
kinderen die het vergeten, wilt u uw zoon/ dochter helpen onthouden om een mondkapje mee te 
nemen? 

Kerstviering en kerstkaarten 

Ook dit jaar zijn we helaas genoodzaakt de kerstvieringen sober te houden. De kerstvieringen 

worden daarom op vrijdagmorgen 24 december in de eigen groep gehouden, zonder dat hierbij 

ouders aanwezig kunnen zijn. De kerstcommissie zat volop in de voorbereiding voor een kerstviering 

op de donderdagavond gecombineerd met een kerstdiner in de klas. We hoopten u als ouders dan 

op het plein te kunnen ontmoeten. Gezien de huidige maatregelen kunnen we deze avond natuurlijk 

niet op deze manier door laten gaan, hopelijk volgend jaar! 

Wilt u wanneer u samen met uw kind(eren) eventuele kerstkaarten buiten school verspreiden? Op 

deze manier voorkomen we op school teleurstellingen voor kinderen die misschien geen kaartje 

krijgen. Alle kinderen krijgen een kerstkaart van school in de laatste week voor de kerstvakantie. 
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Traktaties 

We willen u vragen om wanneer uw kind jarig is eventuele traktaties ’s morgens aan uw kind mee te 

geven. Op deze manier kunnen we het aantal ouders in school beperken.  

Stopverbod voor school 

We willen u nogmaals wijzen op het stopverbod voor school. Doordat ouders ’s morgens voor school 

stoppen om de kinderen uit te laten stappen ontstaan opstoppingen en soms zelfs gevaarlijke 

situaties. De parkeerplaats voor school moet vrij en bereikbaar zijn voor de auto’s van de 

verschillende kinderopvangorganisaties. Graag aandacht voor het volgende: 

 Stopverbod voor school 

 Parkeren langs de Oranjestraat, maar niet dichtbij of voor opritten 

 Op de fiets of lopend naar school, waar mogelijk 

We gaan er vanuit dat we hierin op uw medewerking kunnen rekenen!  

Verkeersouder gezocht (herinnering) 

Voor de verkeerscommissie zijn we op zoek naar een nieuwe ouder. De verkeersouders coördineren 

(in samenwerking met de verkeersouders van de andere scholen) de verkeersactiviteiten voor de 

basisscholen zoals: het praktisch verkeersexamen, het vrachtwagen- en landbouwvoertuigenproject 

en de fietsenkeuring. Op dit moment hebben we nog één verkeersouder, Irene Maris. Wilt u samen 

met haar de verkeerscommissie vormen en een bijdrage leveren aan dit belangrijke werk? Laat dat 

dan weten door te mailen naar e.schutmaat@oranjeschoolvroomshooop.nl . 

Verkeersbrigadier gezocht (herinnering) 

In verband met een zwangerschap zijn we vanaf begin 2022 op zoek naar een nieuwe 

verkeersbrigadier bij de Tonnendijkbrug voor de woensdagmorgen. Wie zou deze plek over willen 

nemen? De nieuwe verkeersbrigadier krijgt een korte cursus op school om te kunnen starten. Bij 

interesse graag uw reactie naar e.schutmaat@oranjeschoolvroomshoop.nl . 

Agenda 

20 december Volgende nieuwsbrief 

24 december Kerstviering, alle kinderen 11.45 vrij! 

27 december t/m 7 januari Kerstvakantie 
De  hele schoolkalender staat op Social Schools, onder de knop ‘Agenda’. 
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