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Nieuwsbrief 6 
                                                               10 november 2021 
 
 

Kind op Maandag 

De komende weken staan de volgende Bijbelverhalen op het rooster: 

Week 45 (08/11 - 12/11) – Jij hebt talent  

Genesis 41: 9-57 en Genesis 42  
Jozef legt de dromen van de farao uit: na zeven jaren van overvloed komen zeven 
jaren van hongersnood. Hij krijgt zelf de opdracht om zijn goede plannen uit te 
voeren. De hongersnood slaat ook toe in Kanaän, waar Jozefs vader en broers 
wonen. De broers gaan naar Egypte omdat ze gehoord hebben dat daar graan is. 

Week 46 (15/11 - 19/11) – Kan ik je vertrouwen?  

Genesis 43: 1-34 en 44: 1-13  
Jozef heeft zijn broers gezegd dat ze alleen terug mogen komen als de jongste 
broer Benjamin meekomt. Zo staan uiteindelijk alle broers bij elkaar. Kunnen ze 
elkaar vertrouwen? Jozef laat een zilveren drinkbeker in de bagage van zijn broers 
verstoppen en beschuldigt hen van diefstal. 

Scholendienst 

Aanstaande zondag, 14 november, wordt er een scholendienst gehouden. Deze dienst zal zowel 

fysiek als online om 9.30 uur te volgen zijn. Alle groepen van de Oranjeschool zullen middels vooraf 

opgenomen filmpjes een online bijdrage leveren in de Baptistengemeente én PKN Irene. 
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Mocht u ervoor kiezen de dienst thuis online te volgen, dan kan dat op de volgende manier: 

Voor de dienst in de Baptistengemeente gaat u naar: www.baptistenvroomshoop.nl 

Ga naar: diensten 

Kies voor: live 

Voor de dienst in PKN Irene gaat u naar: 

www.kerkomroep.nl 

Zoek op: Vroomshoop 

Kies voor: Kerkelijk Centrum Irene 

We hopen elkaar in een volgende scholendienst uiteraard weer fysiek te kunnen ontmoeten! Voor 

aanstaande zondag wensen we jullie een hele mooie en fijne dienst toe. 

 

Plannen nieuwbouw Oranjeschool 

Afgelopen zaterdag stond er in Tubantia een stuk over de mogelijke nieuwbouwplannen van de 

Oranjeschool. Deze plannen komen voort vanuit de onoverzichtelijke verkeerssituatie voor school, 

het ruimtegebrek en de huidige staat van het gebouw. Afgelopen jaren heeft er overleg met de 

gemeente plaatsgevonden over eventuele mogelijkheden. Gisteren heeft de gemeenteraad 

ingestemd met het starten van de procedure. Er vindt eerst een (verplicht) onderzoek plaats of 

nieuwbouw de beste optie is voor de Oranjeschool, wanneer deze bevindingen positief zijn kunnen 

de voorbereidingen gaan beginnen. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen m.b.t. de 

nieuwbouw. 

Voor het artikel zie: https://www.tubantia.nl/twenterand/onderwijzers-die-optreden-als-

verkeersregelaar-en-gevaar-bij-gladheid-oranjeschool-vroomshoop-is-toe-aan-nieuwe-locatie-en-

krijgt-dat-waarschijnlijk-ook~a7c55de4/  

 

http://www.baptistenvroomshoop.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
https://www.tubantia.nl/twenterand/onderwijzers-die-optreden-als-verkeersregelaar-en-gevaar-bij-gladheid-oranjeschool-vroomshoop-is-toe-aan-nieuwe-locatie-en-krijgt-dat-waarschijnlijk-ook~a7c55de4/
https://www.tubantia.nl/twenterand/onderwijzers-die-optreden-als-verkeersregelaar-en-gevaar-bij-gladheid-oranjeschool-vroomshoop-is-toe-aan-nieuwe-locatie-en-krijgt-dat-waarschijnlijk-ook~a7c55de4/
https://www.tubantia.nl/twenterand/onderwijzers-die-optreden-als-verkeersregelaar-en-gevaar-bij-gladheid-oranjeschool-vroomshoop-is-toe-aan-nieuwe-locatie-en-krijgt-dat-waarschijnlijk-ook~a7c55de4/
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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 

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 . 

Bag 2 School 

Morgen, (donderdag 11 november) komt Bag 2 School de door ons ingezamelde kledingzakken 

halen, de zakken kunnen nog  t/m donderdagmorgen 11 november op school (in de fietsenkelder) 

ingeleverd worden. Er is nog niet veel ingezameld, maar morgenvroeg is er dus een laatste 

gelegenheid. 

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. 

Agenda 

14 november Scholendienst 

22 november Volgende nieuwsbrief 

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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