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Nieuwsbrief 7 
                                                               22 november 2021 
 
 

Kind op Maandag 

De komende weken staan de volgende Bijbelverhalen op het rooster: 

Week 47 (22/11 - 26/11) – Is het nu goed? 

Genesis 44: 14-34 en Genesis 45 en 46 

Er is iets veranderd bij de broers: ze staan in voor hun jongste broertje Benjamin. Jozef huilt en 

maakt zich bekend. Hij heeft zijn broers vergeven en vraagt hen om in Egypte te komen wonen. 

Week 48 (29/11 - 03/12) – Kom maar 

Ruth 1: 14-22 en 2: 1-17 

Noömi gaat naar Betlehem en Ruth gaat met haar mee. ‘Kom maar’, zeggen ze 

tegen elkaar. Samen gaan ze op zoek naar een nieuwe toekomst. In Betlehem 

mag Ruth aren zoeken op het land van Boaz. Zo wordt in Betlehem zichtbaar 

dat God voor mensen zorgt. 
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Coronamaatregelen 

In de bijlage vindt u de tot nu meest recente versie van de beslisboom voor het bepalen wanneer 

leerlingen wel of niet naar school kunnen komen. Er is een nieuwe versie in de maak die beter past 

bij de huidige situatie wat betreft de besmettingen. Op advies van de GGD zijn er daarom een aantal 

belangrijke aanvullingen op de huidige beslisboom: 

 In groepen waar een besmetting heeft plaatsgevonden moeten kinderen met (milde) 
klachten thuisblijven en geldt het dringende advies om te laten testen bij de GGD. Kinderen 
mogen naar school wanneer ze 24 uur klachtenvrij zijn of een negatieve testuitslag hebben 
van de GGD (dus geen zelftest). 

 In de overige groepen mogen kinderen met milde klachten nog steeds naar school, maar 
moeten ze thuisblijven bij klachten als koorts, benauwdheid en aanhoudend hoesten. Ook 
deze leerlingen moeten thuisblijven totdat ze negatief getest zijn bij de GGD (dus geen 
zelftest) of wanneer ze 24 uur klachtenvrij zijn. 

 Wanneer bovenstaande klachten zich op school ontwikkelen en worden waargenomen 
wordt er contact opgenomen en moeten de kinderen worden opgehaald. 
Op deze manier proberen we, zover mogelijk, te voorkomen dat besmettingen via school 
verspreiden. We hopen op uw medewerking en begrip! 

Achter de schermen bereiden wij ons ook voor op het scenario dat een groep of zelfs de hele school 
opnieuw over moet op thuisonderwijs. Als uitgangspunt wordt het draaiboek genomen dat is 
gehanteerd bij de schoolsluiting van maart. We hopen deze plannen niet ten uitvoer te hoeven 
brengen, maar mocht het toch zover komen wordt u daar verder over geïnformeerd. 

Sinterklaas op school  

Sinterklaas is ondertussen alweer ruim een week in Nederland en 

natuurlijk komt hij ook op de Oranjeschool langs en wel op vrijdag 3 

december.  Helaas kunnen ook dit jaar de ouders niet bij de aankomst 

aanwezig zijn. Natuurlijk houden we u, via Social Schools, op de hoogte 

van alles wat er hier gebeurt. Alle kinderen mogen deze dag als sint of 

piet verkleed naar school! 

De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben lootjes getrokken. Naast het 

kopen van de cadeautjes kunnen de kinderen dus aan de slag als 

Rijmpiet en Surprisepiet. We verwachten de surprises met 

gedichten uiterlijk donderdag 2 december op school, zodat op het feest zelf 3 december, geen 

cadeautje ontbreekt! Verder vragen we aan deze kinderen of 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. 

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

De Sinterklaascommissie  
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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 . 

Verkeersbrigadier gezocht 

In verband met een zwangerschap zijn we vanaf begin 2022 op zoek naar een nieuwe 

verkeersbrigadier bij de Tonnendijkbrug voor de woensdagmorgen. Wie zou deze plek over willen 

nemen? De nieuwe verkeersbrigadier krijgt een korte cursus op school om te kunnen starten. Bij 

interesse graag uw reactie naar e.schutmaat@oranjeschoolvroomshoop.nl . 

Bag 2 School 

Bag 2 School heeft deze keer het mooie bedrag van € 55,20 opgeleverd. Dat is wat 

lager dan we van vorige keren gewend zijn. In het voorjaar volgt een volgend 

inzamelmoment. 

Agenda 

3 december Sinterklaas op school 

6 december Volgende nieuwsbrief 

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’. 
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