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Nieuwsbrief 5 
                                                               25 oktober 2021 
 
 

Kind op Maandag 

De komende weken staan de volgende Bijbelverhalen op het rooster: 

Week 43  ■ 25-10 t/m 29-10 

Zie je mij? 
Genesis 37: 1-11, 12-36 en 39: 1-6 
 
Jozef is de oogappel van zijn vader, droomt wonderlijke dromen, maar wordt uiteindelijk 
slaaf in Egypte. Hij voelt zich alleen. Het lijkt of niemand hem meer ziet. Maar God ziet 
hem wel! 
 
Week 44  ■ 01-11 t/m 05-11 

Hier droom ik van 
Genesis 39: 7-23, 40: 1-23 en 41: 1-8 
 
Jozef is de droom van de vrouw Potifar, maar zij wordt zijn nachtmerrie. Jozef belandt in de 
gevangenis. Ook nu blijft de Heer hem helpen. Er komen nieuwe dromen, van de schenker en de 
bakker. En van de farao. 

 

 

   

Doorgeven voorkeuren AVG (herinnering) 
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: 
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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 zijn de fietsen van de groepen 5 t/m 8 gekeurd. Gelukkig zagen we dat de meeste 

kinderen op een goedgekeurde en veilige fiets naar school zijn gekomen. Er zijn op deze ochtend ook 

fietsen afgekeurd, deze kinderen hebben een kaart meegekregen waarop staat waar nog naar 

gekeken moet worden. Kinderen met een afgekeurde fiets mogen hun fiets laten herkeuren door 

meester Erik (zij moeten daarvoor dan wel hun kaart opnieuw meenemen). Eén aandachtspunt 

willen we wel graag onder uw aandacht brengen, er waren behoorlijk veel fietsen die de verlichting 

niet voor elkaar hadden. Goed om even na te kijken nu we de donkere maanden weer ingaan. 

 

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 . 

Schoolbibliotheek 

Onze boekencollectie heeft dit schooljaar een prachtige update gekregen. We hebben ruim 1500 

nieuwe en aansprekende titels aan onze collectie toegevoegd. We hebben nu een schoolbliotheek in 

het ‘computerlokaal’ van waaruit de leerkrachten hun klassenbibliotheek uit kunnen kiezen . Deze 

klassenbibliotheek kan dan vervolgens regelmatig ververst worden. Elk jaar vindt er een update 

plaats van de schoolcollectie zodat deze vanaf nu ook aansprekend en eigentijds blijft. We hopen op 

veel leesplezier en veel leuke leeskilometers! 
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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. 

Donderdag 11 november komt Bag 2 School de door ons ingezamelde kledingzakken halen, de 
zakken kunnen vanaf maandag 1 november t/m woensdag 10 november 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. 

Agenda 

3 november Dankdag 

8 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’. 


