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Nieuwsbrief 8 
                                                               30 november 2020 
 
 

Kind op Maandag  

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

Week 49 ■ 30/11 – 04/12 

Dat belooft wat 
Jesaja 9: 1-6, 11: 1-10 en Lucas 1: 5-25 
De kinderen horen deze week drie veelbelovende verhalen. Jesaja vertelt hoe het zal 
zijn als de nieuwe koning komt. Gabriël kondigt de geboorte van Johannes aan, dat 
belooft wat! 
 

Week 50 ■ 07/12 – 11/12 

Hoog bezoek 
Lucas 1: 26-38,  39-56 en 57-80 
Stel je eens voor, dat iemand bij jou op bezoek komt die heel speciaal is. Niet zomaar 

een beetje, maar echt héél speciaal. Alles wat je daarover kunt bedenken, wordt 

overtroffen in de verhalen van deze week. 

Actie ‘Geef’ van Stichting Manna 

Om december voor elk gezin een feestmaand te laten zijn, kunnen sommige mensen wel een 

steuntje in de rug gebruiken. Stichting Manna zamelt daarom boodschappen in voor mensen die in 

stille armoede leven. Als u uw steentje wilt bijdragen kan dat door onderstaande producten aan te 

leveren bij Irene of De Akker op vrijdag 11 en zaterdag 12 december. Alvast bedankt voor uw 

medewerking! 
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Boodschappen kunnen ingeleverd worden in Irene en in De Akker: 
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Sinterklaasviering 4 december 

Misschien heeft u het thuis ook al in het Sinterklaasjournaal gezien: Sinterklaas is ondertussen weer 

in Nederland! We hopen natuurlijk dat hij dit jaar ook weer op onze school komt. Daarom hebben 

we een berichtje naar Sint gestuurd. Hij antwoordde dat hij zeker komt (op vrijdag 4 december) 

maar dat het wel een beetje anders gaat dan de vorige jaren. Helaas is er geen aankomst waarbij 

ouders aanwezig zijn i.v.m. alle Coronamaatregelen. Natuurlijk houden we u, via Social Schools, op 

de hoogte van alles wat er hier gebeurd.  

Afgelopen vrijdag hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 lootjes getrokken. Naast het kopen van de 

cadeautjes kunnen de kinderen dus aan de slag als Rijmpiet en Surprisepiet. We verwachten de 

surprises en de cadeautjes uiterlijk donderdag 3 december op school, zodat op het feest 

zelf 4 december, geen cadeautje ontbreekt! Verder vragen we aan deze kinderen ze de surprises wel 

een beetje willen verstoppen voor de kleinste kinderen van onze school. Tip: maak ze ook niet te 

groot en/of te zwaar aangezien de kinderen ze zelf moeten kunnen tillen (i.v.m. Coronamaatregelen 

mogen ouders momenteel niet in de school komen). 

We hopen op een feestelijke dag en zien er erg naar uit Sint weer te 

mogen ontmoeten, 

De Sinterklaascommissie  

 

Kerstviering 

Eigenlijk was het de bedoeling dat op donderdagavond 17 december de 

kerstvieringen ’s avonds in de klas gehouden zouden worden. Gezien de 

richtlijnen hebben we ervoor gekozen om niet ’s avonds alle kinderen opnieuw 

naar school te laten komen, met alle verplaatsingen en drukte die daarbij horen. 

In plaats daarvan wordt de kerstviering op donderdagmorgen onder schooltijd 

in de eigen groep gevierd. De kerstcommissie heeft hiervoor een hele mooie 

viering voorbereid. Ook hier houden we u via Social Schools op de hoogte.  

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 de agenda in Social Schools aan te passen.  

Zoals u waarschijnlijk zelf ook in de media vernomen hebt, gaan er geluiden op voor een verlengde 

kerstvakantie. Op dit moment is daar nog geen duidelijkheid over. Zodra meer bekend is over het 

al dan niet doorgaan van deze verlenging, stellen wij u op de hoogte over wat dat betekent voor 

de Oranjeschool. 
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4 december Sinterklaasviering op school 

14 december Volgende nieuwsbrief 

17 december kerstviering (in de klas) 

18 december  Alle kinderen om 11.45 vrij 

21 december t/m 1 januari Kerstvakantie 

4 januari Eerste schooldag 2021 

2 februari Open huis voor nieuwe leerlingen van  
9.00 – 11.30 en 18.30 – 20.30 

3 februari Studiedag, alle kinderen vrij! 

9 en 11 februari 10-minutengesprekken (uw wordt nog 
geïnformeerd over de vorm waarin de 
gesprekken plaatsvinden) 

12 februari 1e rapport mee 

22 t/m 26 februari Voorjaarsvakantie 
 De  hele schoolkalender staat op Social Schools, onder de knop ‘Agenda’. 

In de periode van herfstvakantie tot voorjaarsvakantie zijn dit de tijden van de A- en de B-groep: 

De B-groep heeft 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 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). 

 

 


