
NIEUWSBRIEF 2020/2021 – nummer 3 
 
                Oranjeschool Vroomshoop – Samen op weg, naar een leven lang leren! Pagina 1 
 

 
 

 
Nieuwsbrief 3 
                                                               14 september 2020 
 
 

Oudercontact in tijd van Corona 

Omdat het op dit moment niet mogelijk is om elkaar als ouders en leerkrachten fysiek te ontmoeten 

in school zijn we genoodzaakt om de onderlinge communicatie anders dan anders vorm te geven. De 

richtlijnen van het RIVM schrijven voor dat oudergesprekken niet fysiek binnen de school plaats 

mogen vinden. Natuurlijk zijn wij, ondanks de opgelegde beperkingen, te allen tijde bereikbaar en 

beschikbaar voor een goed gesprek.                                

Wat kan er op het moment niet: 

- Fysieke oudergesprekken voeren in de school 

- Voor of na schooltijd binnenlopen voor een gesprek met de leerkracht 

Wat kan er ondanks de maatregelen wel: 

- We zijn te allen tijde telefonisch bereikbaar 

- Een telefonische afspraak n.a.v. de vragenlijst en natuurlijk ook op andere 

momenten 

- Voor schooltijd staat meester Erik bij het hek, er is dan altijd gelegenheid 

voor een kort gesprek 

- Na schooltijd lopen de leerkrachten mee naar buiten met de groep, ook 

dan is er gelegenheid voor een kort gesprek 

- Voor korte mededelingen zijn we natuurlijk altijd ook via de mail 

bereikbaar 

Op deze manier hopen we dat de richtlijnen een goede relatie en communicatie met u als ouder niet 

in de weg staan. Wij staan altijd open voor een goed gesprek, weet u welkom op de Oranjeschool! 
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Kind op Maandag  

De komende twee weken worden de volgende Bijbelverhalen verteld op school: 

Week 38 ■ 14/09 – 18/09 

Luister je wel? 
Exodus 7: 1-13, 7 – 10 en 12: 29-42 
Mozes heeft tegen God gezegd dat hij niet goed uit zijn woorden kan komen. Maar 
dat is niet het probleem in dit verhaal. Het probleem is niet dat Mozes niet kan 
praten, maar dat de farao niet wil luisteren. Daarom gebeuren er verschrikkelijke 
dingen. 
 

Week 39 ■ 21/09 – 25/09 

Hoe kunnen we verder? 
Exodus 14, 16 en 17: 1-7 
Na de bevrijding uit Egypte lijkt het er steeds weer op dat het volk niet verder kan. 
Maar God helpt het volk toch verder te gaan. 

 

Thuisblijven bij klachten: beslisboom 

Voor de volledigheid de richtlijnen voor het thuishouden van leerlingen op een rijtje (staat ook in de 

Corona-aanpak). In de bijlage vindt u de beslisboom die u kan doorlopen om te bepalen of uw kind 

thuis moet blijven. Er is een beslisboom voor kinderen van 0 t/m 6 jaar (geldt voor groep 1 en 2) 

en er is een beslisboom voor kinderen van 7 t/m 12 jaar (geldt voor groep 3 t/m 8). 

Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis: 

 Neusverkoudheid 

 Hoesten 

 Moeilijk ademen/ benauwdheid 

 Tijdelijk minder ruiken en proeven 

 Een leerling met koorts boven de 38 graden 

 Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven de 38 graden en/ of 

benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis. 

Neem contact op met huisarts of GGD of het nodig is dat kinderen getest worden. 

In de volgende gevallen mogen/ kunnen kinderen wel naar school: 

 Als uw kind elk jaar hooikoorts of chronische verkoudheidsklachten heeft en de klachten zijn 

herkenbaar. Zijn de klachten anders dan gewend? Houdt uw kind dan thuis tot de (nieuwe) 

klachten voorbij zijn. 

 Kinderen in groep 1/2 mogen ondanks (lichte) verkoudheidsklachten gewoon naar school 

(snotneus, af en toe hoesten of niesen). 

 Wanneer kinderen negatief hebben getest. 
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Voorverpakte traktaties 

In de Corona-aanpak heeft u al kunnen lezen dat de kinderen hun verjaardagen wel mogen vieren, 

maar om de richtlijn en te voldoen gelden daarbij wel twee regels. 

 De kinderen nemen zelf hun traktaties mee, de traktatie kan dus niet worden gebracht. 

 De traktaties moeten voorverpakt zijn. 

Wilt u hier op letten wanneer uw zoon of dochter zijn/ haar verjaardag viert op school? Alvast 

bedankt voor uw medewerking! 

Schoolgids 

De schoolgids met alle informatie voor het nieuwe schooljaar staat op de website van school, 

https://www.oranjeschoolvroomshoop.nl/ . Op de website vindt u o.a. ook de nieuwsbrieven, 

verlofformulieren en de jaarplanning (deze staat natuurlijk ook op Social Schools).   

Noodnummers 

Bij de aanmelding van uw zoon of dochter heeft u destijds uw (mobiele) telefoonnummers, 

werknummers en een nummer dat we kunnen bellen in geval van nood doorgegeven. Mochten er 

ondertussen wijzigingen zijn in deze gegevens, die bij ons nog onbekend zijn, zou u deze dan door 

willen geven aan de leerkracht van uw kind(eren)? Alvast bedankt! 

Run for Kika 

Marja Mulder (de moeder van Emma, groep 3) gaat meedoen aan de Run for Kika. Een heel mooi 

doel, dat wij als school natuurlijk een warm hart toedragen! Wilt u een steentje bijdragen in de strijd 

tegen kinderkanker, dan kan dat d.m.v. de volgende link: 

https://www.runforkika.nl/marja-mulder-run-for-kika-at-home-27-september  

We hopen op een hele mooie opbrengst en Marja namens alle kinderen, ouders en leerkrachten van 

de Oranjeschool, heel veel succes! 

 

 

 

 

https://www.oranjeschoolvroomshoop.nl/
https://www.runforkika.nl/marja-mulder-run-for-kika-at-home-27-september
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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. 

14 en 17 september 10-minutengesprekken, gaan niet door 

23 september Start Kinderpostzegels 

28 september Volgende nieuwsbrief 

29 september t/m 9 oktober Kinderboekenweek 

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

Om alvast rekening mee te houden:  in de periode van herfstvakantie tot voorjaarsvakantie 

wisselen de tijden van de A- en de B-groep: 

De B-groep heeft dan inloop van 8.15-8.25 en gaat om 14.15 uit (op woensdag om 12.30, 

onderbouw op donderdag en/ of vrijdag 11.45). 

De A-groep heeft dan inloop van 8.25-8.35 en gaat om 14.25 uit (op woensdag om 12.40, 

onderbouw op donderdag en/ of vrijdag 11.55). 

 

 


