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Nieuwsbrief 1 
                                                               31 augustus 2022 
 
 

In en om de Oranjeschool 

Na een hopelijk fijne vakantie mogen we weer beginnen aan een nieuw schooljaar. Een nieuw jaar 

dat als een onbeschreven blad voor ons ligt. Een nieuw jaar met nieuwe gezichten en misschien een 

nieuwe plek in de school. Voor een aantal gezinnen een nieuwe start op een nieuwe plek of het 

eerste kind dat naar de basisschool gaat. Allemaal van harte welkom en we wensen iedereen een 

hele fijne tijd bij ons op school. 

Dit schooljaar willen we met de ouders en kinderen graag op een feestelijke manier beginnen. De 

afgelopen periode heeft vaak in het teken gestaan van beperkingen en maatregelen. Nu het weer 

kan willen we op donderdag 22 september beginnen met een prachtig schoolfeest met 

medewerking van Circus Tadaa! Extra informatie en een oproep voor vrijwilligers volgt nog, maar het 

belooft een prachtige dag te worden. De sportcaroussel komt daardoor op deze dag te vervallen. Er 

wordt gekeken of de Oranjeschool hier op een andere dag aan deel kan nemen, anders volgt er later 

dit jaar een sportief alternatief. 
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Kind op Maandag 

Week 29/35 (29/08 - 02/09) – Wat geloof jij? 

Matteüs 13: 44-46. Lucas 11: 5-13 en Psalm 19 

In deze themaweek staan de kinderen stil bij hun eigen geloof: wat voor hen belangrijk en waardevol 

is. Dat doen ze aan de hand van de parabel over de schat in de akker. Wat is voor hen zo waardevol 

dat ze er veel voor over hebben? 

Week 36 (05/09 - 09/09) – Help! 

Exodus 1 en 2:1-15 

Lang geleden zijn Jozef en zijn broers naar Egypte gegaan. Hun nakomelingen, de Israëlieten, leven 

daar nog maar moeten als slaven werken voor de farao. Omdat de farao bang is dat het volk zich 

tegen hem zal keren, besluit hij dat alle pasgeboren jongens in de Nijl moeten worden gegooid. De 

moeder van Mozes legt hem in een mandje tussen het riet, waar hij gevonden wordt door de 

dochter van de farao. Mozes groeit op aan het paleis maar moet later vluchten. 

 

Schooltijden en schoolbel 

Voor de volledigheid ook nog even de nieuwe schooltijden in de nieuwsbrief: 

Op maandag en dinsdag zijn alle kinderen om 14.30 vrij. De eindtijd van woensdag blijft ongewijzigd, 

12.30. Op donderdag zijn de groepen 1 en 2 om 12.00 vrij en de andere groepen om 14.30. Op 

vrijdag zijn de groepen 1 t/m 3 om 12.00 vrij en de andere groepen wederom om 14.30 (kortom de 

eindtijden van 11.45 zijn veranderd in 12.00 en de eindtijden van 14.15 in 14.30).  

De kinderen kunnen ’s morgens vanaf 8.15 op het plein. Om 8.25 gaat de bel en gaan de kinderen 

naar de klas zodat bij de tweede bel van 8.30 de lessen ook echt kunnen beginnen. De kinderen 

nemen bij het hek afscheid van de ouders. Kinderen die voor het eerst naar school gaan mogen de 

eerste twee weken naar hun lokaal gebracht worden door de ouders. 
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Privacyvoorkeuren aanpassen in Social Schools 

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: 

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 vrijdag 16 september door willen 

geven? 

Schoolgids op de website 

De schoolgids staat op de website. Hierin vindt u alle algemene informatie over de Oranjeschool. Op 

de website vindt u ook het verlofformulier wanneer u vrij wilt vragen voor uw kind(eren). 

Schoolgids: https://www.oranjeschoolvroomshoop.nl/informatie/schoolgids/  

Verlofformulier: https://www.oranjeschoolvroomshoop.nl/praktisch/verlof-en-afwezigheid/   

Luizencontrole 

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. 

 

 

https://www.oranjeschoolvroomshoop.nl/informatie/schoolgids/
https://www.oranjeschoolvroomshoop.nl/praktisch/verlof-en-afwezigheid/
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Afspraken verkeerssituatie Oranjestraat 

Omdat de Oranjestraat een drukke straat is hebben we als school afspraken gemaakt voor 

leerlingen, ouders en teamleden. Op deze manier houden we de situatie veilig en overzichtelijk voor 

school en de buurtbewoners. U vindt deze afspraken in de bijlage bij de nieuwsbrief. 

Verkeersbrigadiers (herinnering) 

Wanneer u bij de Puntbrug of Tonnendijkbrug oversteekt, is het altijd de bedoeling dat u dat samen 

met de verkeersbrigadiers doet. Op deze manier geeft u het goede voorbeeld aan de kinderen (die 

onbegeleid) op de verkeersbrigadiers staan te wachten. Wanneer kinderen u volgen en onbegeleid 

oversteken kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan en dat proberen we nu juist met de 

verkeersbrigadiers te voorkomen. We rekenen op uw begrip en medewerking! 

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.  

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. 

 

 

 

Parkeren BSO voor school (herinnering) 

Met de kinderopvangorganisaties is afgesproken dat zij voor school mogen parkeren wanneer zij de 

kinderen komen brengen en halen. De leerkrachten kunnen hier dan de kinderen overdragen aan de 

medewerkers van de BSO. De kinderen van de BSO weten waar ze naartoe moeten en raken niet in 

de drukte uit het zicht. 
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De afgelopen tijd worden de medewerkers van de BSO vaak aangesproken door ouders op het 

parkeren, maar het parkeren gebeurt dus juist volgens de met school gemaakte afspraak. Ook hier 

graag uw begrip en medewerking. 

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 

22-09  Schoolfeest: verdere informatie volgt 

22-09 I.v.m. het schoolfeest komt de 
Sportcaroussel te vervallen 

26-09 t/m 30-09 Tienminutengesprekken 

05-10 t/m 14-10 Kinderboekenweek 

17-10 t/m 21-10 Herfstvakantie 
 


