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Nieuwsbrief 9 
                                                               24 december 2021 
 
 

Op 24 december werken en 25 december kerst 
vieren, dat zorgt natuurlijk voor de nodige 
kerststress en dan vieren we opnieuw het kerstfeest 
onder de geldende beperkingen. 
Het ‘boodschappenlijstje’ hiernaast, relativeert deze 

zorgen. Dat wat kerst ‘kerst' maakt is er namelijk 

altijd, overal om je heen en het is onbetaalbaar. Op 

het eerste gezicht is het een mooie lijst, vol 

ingrediënten voor een warm kerstfeest. De jarige zelf 

ontbreekt alleen… Ik wens u allemaal een gezegend 

kerstfeest dat u samen met wie u lief is, de warmte 

van kerst en de geboorte van Jezus mag vieren!  

Fijne feestdagen en op naar een prachtig 2022! 

                                                                                          Namens het team, Erik Schutmaat 
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Kind op Maandag 

De komende weken staan de volgende Bijbelverhalen op het rooster: 

Week 02 (10/01 - 14/01) – Let op! 

Marcus 1: 1-28 

Lang geleden heeft de profeet Jesaja geschreven dat mensen op moeten letten: iemand zal de 

weg voor de Heer vrijmaken. Eeuwen later vertelt Johannes de Doper dat er na hem iemand komt 

die groter zal zijn dan hij. Zo begint het bijzondere verhaal van Jezus. Voor wie goed oplet, 

verandert het leven totaal. 

Week 03 (17/01 - 21/01) – Voeten op de grond, hoofd omhoog 

Marcus 1: 40-45 en 2: 1-12 

Jezus maakt een man beter die aan een huidziekte lijdt. Ook geneest hij een verlamde man die 

door vier vrienden door het dak naar beneden wordt gelaten. Zo wordt heel concreet zichtbaar 

hoe Jezus mensen op weg helpt: met de voeten op de grond en het hoofd omhoog. 

 

 

 

 

 

Eventuele nieuwe scholensluiting 

In de persconferentie van afgelopen zaterdag werd bekend gemaakt dat op 3 januari 

bekendgemaakt wordt of de scholen op 10 januari weer open kunnen of dat ook voor het onderwijs 

een langere lockdown en dus scholensluiting geldt. 

Afgelopen week heeft er op school noodopvang plaatsgevonden. Het team heeft de eerste 

voorbereidingen getroffen voor het geven van eventueel afstandsonderwijs. Wanneer op 3 januari 

besloten wordt tot een nieuw scholensluiting, informeren wij u later in die week over wat dat voor 

de Oranjeschool betekent en op welke wijze het afstandsonderwijs en de noodopvang 

georganiseerd gaan worden. 
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LOES 

Loes vraagt uw aandacht voor de volgende webinars: 

  

Voor aanmelden en meer informatie zie www.loes.nl  

 

http://www.loes.nl/
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Stopverbod voor school (herinnering) 

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!  

Agenda 

10 januari Eerste schooldag 2022 

17 januari Volgende nieuwsbrief 

1 februari (onder voorbehoud) Open Huis 

2 februari Studiedag, alle kinderen vrij. 

7 t/m 11 februari (u wordt nog 
geïnformeerd over de wijze waarop) 

Tienminutengesprekken 

11 februari Eerste rapport mee 

21 t/m 25 februari Voorjaarsvakantie 
De  hele schoolkalender staat op Social Schools, onder de knop ‘Agenda’. 


