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Nieuwsbrief 12 
                                                               9 februari 2021 
 
 

‘Code Oranjeschool’ 

Het was de afgelopen dagen even schakelen tussen open mogen na de lockdown en dicht moeten 

met het oog op de veiligheid door de winterse weersomstandigheden. Terugkijkend op de afgelopen 

dagen lijkt het de juiste beslissing dat ouders, kinderen en leerkrachten het weer en de wegen niet 

hoefden te trotseren. Vanmorgen heeft iedereen gelukkig veilig school kunnen bereiken en de 

komende dagen zullen de wegen alleen maar weer beter worden. Het parkeren in de buurt van de 

Oranjeschool zal deze week door de sneeuwhopen nog wel een probleem blijven, wilt u hier 

rekening mee houden? 

Ondanks de praktische problemen, leverde het weer ook veel plezier en prachtige plaatjes op! 
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Kind op Maandag 

De komende twee weken staan de volgende Bijbelverhalen op het rooster: 

Week 6 ■ 08/02 – 12/02 

Goed geregeld 
Lucas 6: 1-5, 6-11 en 12-19 
Alles lijkt goed geregeld; zes dagen werken en dan een rustdag voor iedereen. Dan is er 
tijd om God te eren. Toch kan het anders lopen. Wat doe je als iemand juist op de 
sabbat hulp nodig heeft? Jezus laat zien hoe het ook kan. 
 

Week 5 ■ 15/02 – 19/02 

Geef alles! 
Lucas 6: 27-38, 43-45 en 7:1-10 
Deze week horen we dat Jezus laat zien wat barmhartigheid is. Het betekent: mensen 

liefhebben die eigenlijk je vijand zijn. Als je dat kunt, zal je ook veel terugkrijgen. Zo 

helpt Jezus de knecht van een centurio, een Romeinse hoofdman. 

 

Mondneusmaskers 

In de Corona-aanpak heeft u gelezen dat ouders voor school en leerlingen groep 7/8 en volwassenen 

in school verzocht wordt een mondneusmasker (mondkapje) te dragen. De richtlijnen vanuit het 

RIVM zijn in drie categorieën verdeeld (wettelijk verplicht, noodzakelijke maatregel en dringend 

advies). Het dragen van een mondneusmasker van ouders (voor school) en leerlingen groep 7/8 valt 

in de categorie ‘dringend advies’. Dat betekent dus dat deze twee groepen niet verplicht zijn een 

mondneusmasker te dragen, maar dat we het voor ieders veiligheid wel dringend willen adviseren. 

Fijn dat veel ouders en leerlingen van groep 7/8 hier vandaag al gehoor aan hebben gegeven!  

 

Klein gebaar, groot verschil! 

Wat zijn we als ouderraad en team van de Oranjeschool ontzettend 

trots op wat u als ouders in de afgelopen weken allemaal voor uw 

kind(eren) heeft betekend! Kleine gebaren die een groot verschil 

hebben gemaakt in een rol die u misschien op het lijf geschreven 

was of misschien juist helemaal niet paste. Let vanmiddag goed op 

als de kinderen thuiskomen, verder kunnen we nog niets zeggen… 
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Virtuele tour en nieuwe huisstijl 

Omdat het dit jaar voor nieuwe ouders niet mogelijk was om school te bezoeken is 

er een virtuele tour gemaakt door de Oranjeschool. Ook voor ouders van de 

Oranjeschool is het natuurlijk leuk om eens op deze manier in school te kunnen 

kijken. De virtuele tour staat op onze website www.oranjeschoolvroomshoop.nl . 

Het is mogelijk om virtueel de hele school door te wandelen. In elke ruimte is 

informatie te vinden over de Oranjeschool. Ook onze nieuwe huisstijl is terug te 

vinden in de virtuele tour. We hebben een mooie wegwijzer met ons motto er op en 

posters met de schoolregels. Ook de karakters Noortje, Noah en Piep de muis zijn 

overal in school terug te vinden. We wensen u een plezierige ontdekkingstocht op 

bekend terrein! 

 

Informatie LOES 

 LOES wil het volgende bericht graag onder uw aandacht brengen: 
 
Gratis cursus voor kinderen die in een gezin leven met spanning of stress. 
Graag breng ik jullie Billy Boem de gratis kinderclub / cursus voor kinderen in de leeftijd van 8 – 12 
jaar: https://www.loes.nl/agenda/items-op-datum/kinderclub-voor-kinderen-die-opgroeien-in-
gezin-met-stress,-spanning-of-psychische-problemen.html onder de aandacht. 
 
Deze club, cursus is voor kinderen die opgroeien in gezin met stress, spanning of psychische 
problematiek. De cursus was gepland voor 1 februari, alleen is deze uitgesteld omdat er te weinig 
aanmelding was.  
 
De informatie over de cursus is te vinden via: 
*            https://www.loes.nl/agenda/items-op-datum/kinderclub-voor-kinderen-die-opgroeien-in-
gezin-met-stress,-spanning-of-psychische-problemen.html 

 https://www.facebook.com/ImpluzPreventie/posts/865115847614126 
 https://www.impluz.nl/cursussen/billy-boem-8-12-jaar/billy-boem-8-12-jaar-voorjaar-2021-

twenterand-vroomshoop 
 

 

http://www.oranjeschoolvroomshoop.nl/
https://www.loes.nl/agenda/items-op-datum/kinderclub-voor-kinderen-die-opgroeien-in-gezin-met-stress,-spanning-of-psychische-problemen.html
https://www.loes.nl/agenda/items-op-datum/kinderclub-voor-kinderen-die-opgroeien-in-gezin-met-stress,-spanning-of-psychische-problemen.html
https://www.loes.nl/agenda/items-op-datum/kinderclub-voor-kinderen-die-opgroeien-in-gezin-met-stress,-spanning-of-psychische-problemen.html
https://www.loes.nl/agenda/items-op-datum/kinderclub-voor-kinderen-die-opgroeien-in-gezin-met-stress,-spanning-of-psychische-problemen.html
https://www.facebook.com/ImpluzPreventie/posts/865115847614126
https://www.impluz.nl/cursussen/billy-boem-8-12-jaar/billy-boem-8-12-jaar-voorjaar-2021-twenterand-vroomshoop
https://www.impluz.nl/cursussen/billy-boem-8-12-jaar/billy-boem-8-12-jaar-voorjaar-2021-twenterand-vroomshoop
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Beslisboom  

In de bijlage vindt u de nieuwste versie van de beslisboom die u kunt gebruiken om te bepalen of uw 

kind naar school kan. Voor vragen kunt u contact opnemen met de directeur van de Oranjeschool. 

 

Wisselen A- en B-groep na voorjaarsvakantie 

Na de voorjaarsvakantie gaan de A- en B-groep weer van tijden wisselen. In de periode van 

voorjaarsvakantie tot de meivakantie zijn dit de tijden van de A- en de B-groep: 

De A-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 B-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). 

 

Agenda 

In de agenda staan de activiteiten vermeld, zoals ze zijn gepland. Het kan zijn dat activiteiten niet of 

in een andere vorm doorgaan. We houden u daarvan tijdig op de hoogte d.m.v. de nieuwsbrief en 

door de agenda in Social Schools aan te passen.  

Week van 8 t/m 12 februari 10-minutengesprekken (u wordt z.s.m. 
geïnformeerd over de vorm van deze 
gesprekken) 

22 t/m 26 februari Voorjaarsvakantie  

1 maart Volgende nieuwsbrief 

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


