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Nieuwsbrief 2 
                                                               13 september 2022 
 
 

Kind op Maandag 

Week 37 (12/09 - 16/09) – Samen met jou 

Exodus 3 en 4 
Bij een brandende braamstruik hoort Mozes de stem van God. Hij krijgt de opdracht om de farao te 
gaan vertellen dat hij het volk moet laten gaan. Eerst durft Mozes niet, maar God belooft met hem 
mee te gaan. Ook zijn broer Aäron zal erbij zijn. 

Week 38 (19/09 - 23/09) – Moet ik naar jou luisteren? 

Exodus 5:1 - 6:9 en 7:14 - 8:15 
De farao luistert niet naar Mozes en Aäron, zelfs niet als ze met bijzondere tekens laten zien dat ze 
door God gestuurd zijn. Hij laat de Israëlieten nog harder werken. Omdat de farao blijft weigeren, 
komen er plagen in het land: water verandert in bloed, er komen kikkers en later muggen. Maar de 
farao luistert nog steeds niet. 
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Schoolfeest donderdag 22 september: Circus Tadaa! 

Na een periode van beperkingen hebben we in samenwerking met de ouderraad besloten om 

een deel van het gespaarde geld van de ouderraad te besteden aan een knallende jaaropening, 

daarom komt Circus Tadaa bij ons op school! Circus Tadaa verzorgt circusdagen voor scholen 

en op donderdag 22 september komen ze bij ons. Alle leerlingen zullen kennis maken met de 

spectaculaire wereld van het circus. Ze gaan onder andere ballopen, koorddansen, jongleren, 

eenwielfietsen, zwaaien aan de trapeze en acrobatieken. De dag zal worden afgesloten met 

een circusvoorstelling waar alle leerlingen verkleed en geschminkt in meespelen! Komt dat 

zien! De voorstelling begint om 14.00 en duurt tot 15.00. Dat betekent dus ook dat alle 

kinderen deze dag tot 15.00 naar school gaan (dus ook groep 1 en 2!). 

Om er een spetterende dag van te maken hebben we die dag veel hulp nodig van ouders, heel 

veel ouders. Nu vragen we wel vaker jullie hulp, maar deze keer is toch net iets anders. We 

hebben uit het gastenboek van Circus Tadaa! (www.tadaa.nl/scholen-gastenboek Contact - 

Circus Tadaa www.tadaa.nl) begrepen dat het ook voor de ouders een feest is om mee te 

mogen doen! 

Dat feest begint al de avond van tevoren. Iedereen die komt helpen op de dag zelf krijgt dan 

een uitgebreide (en naar het schijnt hilarische) uitleg over de circusdag. Deze uitleg is op 

woensdagavond 21 september van 19.45 – 22.00 (inloop vanaf 19.45 met koffie en thee met 

wat lekkers). 

Wees er dus snel bij en meld je aan! (Aanmelden kan door een reactie te plaatsen onder de 

oproep op Social Schools van 07-09). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tadaa.nl/scholen-gastenboek
http://www.tadaa.nl/
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Time out aanpak 

Binnen de Oranjeschool hebben we een eenduidige manier afgesproken om om te gaan met storend 
gedrag. Deze time out aanpak willen we ook graag kort aan u als ouders toelichten in deze 
nieuwsbrief:  

• De time out is even een momentje voor jezelf waarbij je even tot rust komt en nadenkt over 
je gedrag. Meester/ juf en de groep kunnen door met de les.  

• De time out is geen straf. De time out is echt voor jezelf.   

• Wanneer kan je een time out krijgen?  
- Je kan een time out krijgen als je niet naar juf of meester luistert.   
- Je kan een time out krijgen wanneer je boos bent, zodat je rustig kan worden.  
- Je kan een time out krijgen wanneer je niet wil werken, soms denkt juf of meester dat 

het dan beter is om tot rust te komen zodat je daarna verder kunt werken.  

• Hoe werkt de time out? 
- Als je iet doet wat niet mag krijg je een eerste waarschuwing. Als je nog een keer iets 

doet wat niet mag krijg je de tweede waarschuwing, dan moet je echt gaan opletten. Je 
krijgt nog geen time out.   

- Als je twee waarschuwingen hebt gehad en je gaat door dan geeft juf of meester een 
time out. Helemaal niet erg, maar juist goed voor jezelf. Soms geeft juf of meester geen 
waarschuwing en moet je meteen naar de time out.  

- Als je een time out krijgt ga je aan de tafel zitten, je bent stil en maakt geen werk. Juf of 
meester vertelt of je de gele of blauwe zandloper moet omdraaien. De gele zandloper is 
kort (3 minuten) en de blauwe is iets langer (5 minuten). Als de zandloper voorbij is ga je 
terug naar je plek. Er is dan niks aan de hand, je bent even tot rust gekomen.  

- Maar als je niet luistert naar de time out regels of je kan geen time out in de klas nemen 
dan moet je naar de maatjesklas. Hier ligt een OEPS-blad die je 
kunt invullen. Juf of meester spreekt af wanneer je terug mag 
komen.   

- Bij de time out in de maatjesklas gelden dezelfde regels als bij de 
time out in je eigen klas.  

- Wanneer juf of meester jou weer ophaalt bespreek je het OEPS-
blad. Deze krijg je mee naar huis en moet je aan je ouders geven. 
De volgende dag geef je het OEPS-blad terug aan meester of juf.  

- Wanneer je een keer een OEPS-blad hebt gehad belt juf of 
meester naar je ouders om uit te leggen wat er aan de hand is. 
Wanneer je voor de tweede keer een OEPS-blad krijgt moeten 
jouw ouders op school komen om met juf of meester te praten. 
Wanneer je voor de derde keer een OEPS-blad krijgt komen jouw 
ouders en jij op school om samen met juf en meester afspraken 
te maken met de directie.  Wanneer de gemaakte afspraken niet 
nagekomen worden of niet helpen kan school hulp vragen van 
externen.  
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Bag 2 School 

Wij doen als Oranjeschool opnieuw mee aan de actie Bag 2 School. Bag 2 School zamelt via 

basisscholen en verenigingen kleding in. De Oranjeschool ontvangt voor elke kilo kleding een bedrag 

van  € 0,30, een bedrag dat mooi op kan lopen! De ingezamelde kleding wordt door Bag 2 School 

doorverkocht. 80% van de kleding komt uiteindelijk terecht in Oost-Europa, Afrika, Zuid-Amerika en 

Azië en 20% van de kleding wordt gerecycled. Een mooi initiatief met aandacht voor mensen in 

armoede en een  antwoord op het afvalprobleem. Bovendien kan het onszelf een mooi bedrag 

opleveren. 

Dinsdag 11 oktober komt Bag 2 School de door ons ingezamelde kledingzakken halen, de zakken 
kunnen vanaf maandag 3 oktober t/m maandag 10 oktober op school (in de fietsenkelder) 
ingeleverd worden (niet eerder i.v.m. beperkte opslagruimte op school). De flyer wordt deze week 
uitgedeeld (u mag de kleding in eigen zakken aanbieden). 
 
Bag 2 School kan geen matrassen, vloerbedekking, dekbedden, kussens, lappen, slaapzakken en 

bedrijfskleding gebruiken. Bag 2 School verzoekt u ook vriendelijk geen kleding in te zamelen bij 

bejaardentehuizen, kringloopwinkels en andere instellingen. 

 
Regel van de maand: “Stop, Loop, Praat.” 
De schoolregels hangen in alle klassen en worden met de kinderen geoefend en 

besproken. Elke maand brengen we één regel in de klas en in de nieuwsbrief 

onder de aandacht, zodat deze regel extra ingeoefend en besproken kan worden. 

De regel van deze maand is “Stop, Loop, Praat.” Deze regel houdt in dat wanneer 

er iets aan de hand is, de leerlingen weten welke stappen ze moeten nemen.  

We willen graag stimuleren dat de kinderen (kleine) problemen zelf oplossen. Dat 

doen ze door de drie stappen te volgen. Wanneer er iets gebeurt dat ze niet leuk 

vinden geven ze dat aan door “Stop” te zeggen. Als het ongewenste gedrag door 

blijft gaan komt “Loop”, je loopt uit de situatie weg en negeert het ongewenste 

gedrag. Als dat ook niet werkt ga je naar een leerkracht en vertel je je verhaal 

(“Praat”). De leerkracht praat met de leerling die het gedrag overkomen is en 

vervolgens met de veroorzaker van het gedrag. De leerkracht wijst deze leerling in ieder geval op de 

regel en zorgt voor een passende maatregel bij het gedrag. De kinderen worden er wel duidelijk op 

gewezen dat wanneer ze meteen hulp nodig hebben, ze de eerste twee stappen over mogen slaan 

en direct naar de leerkracht mogen komen. 
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Corona update 

In de extra bijlage vindt u de nieuwste versie van de ‘beslisboom’. Deze beslisboom helpt u om te 

bepalen of uw zoon/ dochter naar school kan in het geval van corona gerelateerde klachten of een 

positieve test. Kinderen blijven thuis in het geval van een positieve test. U neemt een test bij uw 

kind(eren) of in het geval van corona gerelateerde klachten of een positieve test van een 

huisgenoot. In het geval van een positieve test blijft de leerling ten minste 5 dagen thuis en kan de 

leerling weer starten wanneer hij/ zij  ten minste 24 uur klachtenvrij is.   

Luizencontrole (herinnering) 

Na de herfstvakantie gaan we weer starten met de luizencontrole. In de tussentijd worden vanuit de 

groepen ouders benaderd om de luizencontroles per groep uit te voeren. De controles vinden altijd 

plaats in de week na elke vakantie op een moment dat luizenouders en leerkracht gelegen komt.  

Om de luizencontroles weer goed op te kunnen starten, zijn we op zoek naar een ouder die deze 

controles wil coördineren. Deze coördinator is eerste aanspreekpunt voor de luizencontroles. De 

coördinator zorgt dat de materialen op orde zijn en geldt als vraagbaak voor de ouders die controles 

per groep aansturen. De coördinator heeft geen rol bij het contact opnemen van ouders wanneer 

neten of luizen zijn gevonden, dat gebeurt door school. Eventuele interesse 

voor deze taak kan doorgegeven worden aan meester Erik. 

Omdat er na de zomervakantie nog geen controle plaatsvindt, willen we u 

vragen om zelf te controleren en evt. besmettingen door te geven. De groep 

kan hier dan ook op geattendeerd worden en op die manier kunnen we 

verdere besmetting tegengaan. 

 

Vacatures verkeersbrigadiers 2022-2023 (herinnering) 

Voor het nieuwe schooljaar zijn we op zoek naar twee nieuwe verkeersbrigadiers en wel op de 

volgende plekken en tijden: 

• Op de maandagmorgen bij de Puntbrug 

• Op de dinsdagmiddag bij de Tonnendijkbrug 

Nieuwe verkeersbrigadiers krijgen een cursus voordat ze beginnen. Uw kinderen kunnen tijdens het 

brigadieren eventueel voor schooltijd op school opgevangen worden. Dat geldt ook voor jongere 

broertjes en zusjes die nog niet naar school gaan, maar zich al wel zelf kunnen redden.  
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De verkeersbrigadiers hebben een onderlinge appgroep waarin eventuele vervanging afgesproken 

kan worden. Voor meer informatie of voor aanmelding kunt u contact opnemen met meester Erik. 

 

 

 

Agenda 

De schoolkalender voor 2022-2023 staat op Social Schools, onder de knop ‘Agenda’, eventuele 

wijzigingen zijn hier ook terug te vinden. 

29-08 Eerste schooldag 2022-2023 

16-09 Studiedag, alle kinderen vrij! 

21-09  van 19.45 - 22.00 Uitleg vrijwilligers Circus Tadaa! 

22-09  Schoolfeest: Circus Tadaa! 

19-09 t/m 30-09 Kennismakingsgesprekken 

05-10 t/m 14-10 Kinderboekenweek 

03-10 t/m 10-10 Inleveren kledingzakken Bag 2 School 

17-10 t/m 21-10 Herfstvakantie 

 


