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Nieuwsbrief 13 
                                                               15 maart 2022 
 
 

Nieuw zendingsdoel: Hulp vluchtelingen Oekraïne 

De komende tijd willen we een zendingsactie houden voor kinderen die gevlucht 
zijn uit Oekraïne. Heel veel kinderen worden opgevangen in Roemenië. De familie 
De Vos (de kinderen zitten op de Oranjeschool) heeft contacten via de kerk in 
Goudswaard met Roemeense hulpverleners die de kinderen daar opvangen. Vader 
Jimmy de Vos is nu met een bus naar Roemenië en Oekraïne om daar spullen naar toe 
te brengen. Er is daar nu een grote vraag naar eerste levensbehoeften en babyspullen. Maar ook 
vooral veel behoefte aan geld voor hulpgoederen. We hopen dat we de komende tijd samen een 
mooi bedrag kunnen sparen voor de kinderen uit Oekraïne. We merken op school dat de kinderen 
graag wat willen doen en deze mensen kunnen onze hulp heel goed gebruiken, we hopen op uw 
medewerking!  

We willen samen met u graag zoveel mogelijk geld inzamelen door: 

• Geld in te zamelen, hiervan worden door de organisatie hulpgoederen 
gekocht. Er worden op school dus geen hulpgoederen ingezameld. 

• Het zendingsgeld van de komende periode, wilt u uw kind elke week een 
(klein) bedrag meegeven dat u kan missen? 

• Met de eigen groep acties te verzinnen waardoor we een nog mooier bedrag 
kunnen sparen. U wordt via Social Schools op de hoogte gehouden van de 
acties van de groep van uw kind(eren). 

• In elke groep een geldmeter op te hangen waarop het gespaarde bedrag kan 
worden bijgehouden.  

We wensen de familie De Vos en de rest van de organisatie Gods zegen bij dit belangrijke werk! 
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Voedselinzameling voor Stichting Manna 

Ook de plaatselijke hulp aan mensen die het moeilijk hebben gaat natuurlijk gewoon door, daarom 
ook graag uw aandacht voor het volgende: 

De Protestantse gemeente Vroomshoop en GKV De Akker organiseren dit jaar weer een actie ‘Geef’: 
er wordt voedsel ingezameld in maart en april voor Stichting Manna, de voedselbank van 
Twenterand. Iedereen die Stichting Manna een warm toedraagt kan boodschappen brengen op de 
volgende locaties en data:  

Zondag 20, 27 maart en zondag 3 april in de hal van de kerken Het 
Anker en Irene 

Zaterdag 9 april van 10 – 12 uur in Kerkelijk centrum Irene of bij GKV 
De Akker 

Zondag 10 april in GKV De Akker 

Boodschappen die de voedselbank goed kan gebruiken: 

Macaroni, spaghetti, mie, rijst, roerbaksaus, mix voor macaroni/spaghetti, mix voor 
bami/nasiappelmoes (groot en kleine pot) Macaroni, Spaghetti pak 500 grMie nestjes pak 500 grRijst 
pak 400 gr roerbaksaus zoetzuur, potgroente (grote en kleine pot), pannenkoekenmix, pakjes soep, 
koffie, thee, koffiemelk halfvol, knäckebröd, beschuit, suiker, ontbijtkoek (ongesneden), koffiefilters, 
shampoo, tandpasta, toiletpapier, vaatwastabletten. 

Wilt u ook plaatsgenoten ondersteunen die het financieel moeilijk hebben, help dan mee om deze 
actie tot een succes te maken! 
 

Kunstweken 

We zijn gestart met de Kunstweken! Ieder kind maakt op eigen niveau een kunstwerk en ontvangt 
daarvan gratis een echte wenskaart als aanmoediging. Maar dat is nog maar het begin... Tijdens de 
Kunstweken krijgt elke leerling namelijk een eigen museum op internet, zodat iedereen het werkstuk 
kan komen bewonderen. Helemaal bijzonder is dat je daar ook nog eens allerlei leuke spulletjes met 
die tekening erop kunt bestellen. Alle groepen gaan nu eerst kennismaken met leven en werk van 
een beroemde kunstenaar: 1 en 2 met Mondriaan/Kadinsky, 3 en 4 met Warhol/Haring, 5 en 6 met 
Van Gogh/Miró en 7 en 8 met Matisse/Picasso. Vol inspiratie mogen de leerlingen daarna lekker zelf 
aan de slag!  
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Autisme Trefpunt Twenterand 

Zorgsaam Twenterand heeft ons verzocht het volgende bericht met u te delen, in de bijlage vindt u 

nog meer informatie: 

Het autisme Trefpunt Twenterand; voor ouders en professionals:  
https://www.loes.nl/agenda/ontmoetingsgroepen/autisme-trefpunt-twenterand.html 
Elke dinsdagochtend is er een spreekuur van 9.00 tot 11.00 uur in 
Wijkgebouw Oos Plekkie in het Flierpark in Vroomshoop aan de Bijvank. 

Op de laatste dinsdag van de maand vindt hier een koffie-ochtend plaats, waar men ervaringen kan 
uitwisselen onder het genot van een kopje koffie. 

De opening van Het trefpunt wordt 5 april , zie bijlage 
Het Autisme trefpunt viert de opening op 5 april: https://www.loes.nl/agenda/items-op-
datum/viering-opening-autisme-trefpunt-twenterand.html 

 
 

Oproep verkeersbrigadier (herinnering) 

Er is opnieuw een vacature ontstaan bij de verkeersbrigadiers. De vaste verkeersbrigadier van de 
maandagmorgen bij de Puntbrug is allen nog om de week beschikbaar. We zoeken daarom naar een 
nieuwe brigadier voor de oneven weken. Eventuele belangstelling kan via de mail 
(e.schutmaat@oranjeschoolvroomshoop.nl ) doorgegeven worden, bij het brigadieren hoort een 
cursus deze kan in overleg ingepland worden. 
 

Agenda 

14 t/m 18 maart Week van de Lentekriebels 
28 maart Volgende nieuwsbrief 

28 maart Theoretisch Verkeersexamen groep 7 

6 april Praktisch Verkeersexamen groep 7 
12 april Schoolreisje kleuters 

14 april Paasviering, alle leerlingen 13.30 vrij! 
15 april Goede Vrijdag 

18 april Tweede Paasdag 

19 april Studiedag, alle leerlingen vrij! 

20 en 21 april Eindtoets groep 8 

22 april Koningsspelen 
25 april t/m 6 mei Meivakantie 

De  hele schoolkalender staat op Social Schools, onder de knop ‘Agenda’. 
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