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Nieuwsbrief 4 
                                                               4 oktober 2021 
 
 

Kind op Maandag 

De komende weken staan de volgende Bijbelverhalen op het rooster: 

Week 40  ■ 04-10 t/m 08-10 

Maken we het goed? 
Genesis 31: 25-35, 43-54 en 32: 1-22 
 
In de verhalen van Jakob zijn er vanaf het begin botsingen. Hij botst met Esau maar ook 
met Laban, zijn schoonvader. Deze week is de vraag of het nog wel goed komt. Lukt het 
Jakob en Laban om het weer goed te maken? En hoe zit het met Esau? 
 
Week 41  ■ 11-10 t/m 15-10 

Is dit eerlijk? 
Genesis 32: 23-33, 33: 1-11 en 35: 16-29 
 
Jakob heeft zich losgemaakt van Laban en nu gaat hij zijn broer Esau tegemoet. Daarvoor moet hij de 
rivier de Jabbok over. Daar vecht hij. Hij komt er sterk, maar ook getekend uit. Hij krijgt van God een 
nieuwe naam, wordt omhelsd door zijn broer en krijgt tenslotte nog een zoon bij Rachel. 

 

 

   

Voorstellen Schoolondersteuningsteam (SOT) 

In onze schoolgids staat het volgende te lezen over het schoolondersteuningsteam: 

Binnen het schoolondersteuningsteam werken we als school en ouders samen met  

maatschappelijk werk, de jeugdgezondheidszorg, een orthopedagoog en eventueel de schoolcoach 

of andere betrokken deskundigen. 



NIEUWSBRIEF 2021/2022 – nummer 4 
 
                Oranjeschool Vroomshoop – Samen op weg, naar een leven lang leren! Pagina 2 
 

Zo willen we kinderen met een speciale hulpvraag zo snel en zo goed mogelijk verder helpen. In 

het schoolondersteuningsteam bespreken we kinderen met bijzondere onderwijs- en of 

ondersteuningsbehoeften. Samen met de ouders proberen we passende oplossingen te vinden.  

Wilt u meer weten? Onze intern begeleiders kunnen uw vragen beantwoorden. 

Hieronder stellen de vaste SOT-leden zich kort voor: 

 Namens school schuiven de betrokken leerkracht, de betrokken IB’er en de directeur aan. 

 Namens maatschappelijk werk: 

Mijn naam is Letty Koster ( school) maatschappelijk werk van St. Avedan en ik ben lid van het SOT-
team van de Oranjeschool. Als schoolmaatschappelijk werker kan ik gesprekken met kinderen en 
ouders aanbieden. Verder geef ik Sociale Vaardigheidstrainingen voor groepen 4/5 en groepen 7/8. 
Ouders kunnen mij ook zelf benaderen, als er vragen liggen. U kunt mij bereiken op het volgende 
mailadres: l.koster@avedan.nl  

 Namens de jeugdgezondheidszorg: 

Ik ben Astrid Westerhof, jeugdverpleegkundige van de GGD en als vaste deelnemer aanwezig bij het 
schoolondersteuningsteam. Ik denk mee over zaken die met de gezondheid van kinderen te maken 
hebben. Daarnaast kan ik ook thuis mee komen kijken wanneer er vragen zijn over bijvoorbeeld 
gedrag en opvoeding. 

 Schoolcoach: 

Mijn naam is Bea Driessen en met ingang van dit schooljaar ben ik de vaste schoolcoach 

van de Oranjeschool. Ik ben werkzaam bij het Expertise en Dienstenteam van het 

Samenwerkingsverband Twentenoord. Mijn taak als schoolcoach is om in kaart te 

brengen welke hulpvragen school heeft t.a.v. passend onderwijs en van kinderen die 

anders leren. Een belangrijk hulpmiddel hierbij zijn de observaties van zorgleerlingen in 

de klas en het voeren van gesprekken met ouders/leerkracht en/of IB over wat ik gezien 

heb en wat mijn adviezen zijn. U wordt als ouder altijd op de hoogte gesteld van een 

observatie. Ik heb zelf jaren voor de klas gestaan en kan vanuit mijn 

onderwijsachtergrond vooral veel praktische adviezen geven. Mijn specialisaties zijn het 
Jonge (risico) Kind, (Zeer) moeilijk lerende kinderen en ASS (autisme). 

 

 Orthopedagoog: 
 
Ik ben Lotte Meijer, misschien een bekend gezicht voor jullie als leerkracht op de Oranjeschool. Naast 
mijn functie als leerkracht werk ik echter ook als bovenschools orthopedagoog op de Oranjeschool, 
het Nieuwoord en het Groeipunt. Ik ben vast lid van het schoolondersteuningsteam (SOT). Hierin 
denk ik mee vanuit mijn expertise als orthopedagoog: ik verricht observaties, diagnostische 
onderzoeken (zoals intelligentie-onderzoek) en ik ben beschikbaar voor advies en consultatie. Ik word 
voornamelijk ingeschakeld als er sprake is van bijzonderheden in de ontwikkeling van een kind. 
Hierbij kan gedacht worden aan moeilijkheden in het leren of in gedrag. De hulpvragen vanuit het 
kind, ouders en/of school probeer ik te beantwoorden. Hierbij neem ik de ontwikkeling van kinderen 
als uitgangspunt en handel ik altijd in belang van het kind. 

mailto:l.koster@avedan.nl
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Doorgeven voorkeuren AVG 
Als school hebben we elk jaar toestemming nodig om evt. beeldmateriaal en/ of persoonsgegevens 

te delen. U kunt via Social Schools uw voorkeuren met betrekking tot het delen van beeldmateriaal 

en persoonsgegevens aan ons doorgeven. 

Het werkt als volgt: 

Ga in Social Schools naar de knop 'Mijn kinderen'. Hier kunt u per kind uw voorkeuren m.b.t. het 

gebruik van beeldmateriaal en persoonsgegevens selecteren. 

U kunt deze voorkeuren altijd aanpassen. Wanneer wij om een andere reden (dan aangegeven in de 

lijst) beeldmateriaal en/ of persoonsgegevens willen delen vragen wij u daarvoor apart om 

toestemming. 

Zou u voor ons overzicht uw voorkeuren voor de herfstvakantie door willen geven? 

 

Fietsenkeuring 13 oktober 

Op 13 oktober vanaf 8.30 vindt de jaarlijkse fietsenkeuring plaats voor de groepen 5 t/m 8. Wilt u 

zorgen dat uw kind(eren) deze dag op de fiets naar school komen? Het zou ook fijn zijn dat de fiets 

voor deze dag al even goed nagekeken is. Voor deze dag zijn we nog op zoek naar twee ouders die 

willen helpen om de fietsen te keuren, opgeven kan door te mailen 

naar e.schutmaat@oranjeschoolvroomshoop.nl 

 

Stichting Leergeld 

STICHTING LEERGELD TWENTERAND doet mee met de actie Rabo ClubSupport. De Rabobank 
verdeelt ieder jaar een geldbedrag onder de deelnemende goede doelen. Door te stemmen bepalen 
de leden van de bank welke stichting of club een financiële bijdrage krijgt en hoeveel. De actie loopt 
van 4 t/m 24 oktober. Alleen leden van de bank kunnen stemmen. Dit stemmen gaat via de RaboApp 
of Rabo Internetbankieren. We hopen dat u de moeite neemt uw stem uit te brengen op onze 
stichting! 

 

Spaar bij Bruna voor gratis boeken voor school! (herinnering) 

Kinderboekenweek 2021 belooft een feestje te worden! Bruna organiseert dan weer de succesvolle 
actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’. Een fantastische manier om je schoolbibliotheek gratis uit te 
breiden met een verse aanwas nieuwe kinderboeken. 

mailto:e.schutmaat@oranjeschoolvroomshoop.nl
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Zo werkt het: 

 Koop tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek bij de 
Bruna-winkel en lever het bonnetje in op school. 

 De school verzamelt al deze kassabonnen. 
 De verzamelde bonnen kunnen t/m 14 november 2021 

worden ingeleverd bij een Bruna-winkel. 
 De Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen 

na inlevering bij elkaar op en overhandigt een waardebon. 
 De school mag t/m 15 december 2021 voor 20% van het 

totaalbedrag kinderboeken uitzoeken in de Bruna-winkel 
waar ook de bonnen zijn ingeleverd. 

Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen! De bonnen kunnen ingeleverd 
worden in de rode brievenbus voor het kantoor van meester Erik. 

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 . 

Agenda 

6 oktober Start Kinderboekenweek 

15 oktober Einde Kinderboekenweek 

18 t/m 22 oktober Herfstvakantie 

25 oktober Volgende nieuwsbrief 

3 november Dankdag 

3 december Sinterklaas op school 

23 december Kerstviering op school 

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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