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Nieuwsbrief 12 
                                                               14 februari 2022 
 
 

Kind op Maandag 

De komende weken staan de volgende Bijbelverhalen op het rooster: 

Week 07 (14/02 - 18/02) – Ik zie je wel 

Marcus 5: 1-43 
Er komt een man bij Jezus die erg in de war is. Hij weet wie Jezus is: de zoon van de Allerhoogste 
God. Jezus verjaagt de geest die de man in zijn greep heeft. Als ze daarna weer naar de overkant van 
het water gaan, komt Jaïrus bij Jezus. Hij vraagt of Jezus zijn dochter wil genezen. Onderweg is er 
een vrouw die Jezus aanraakt en geneest. Jezus ziet en helpt iedereen – zelfs de dood houdt hem 
niet tegen. 

Week 08/09 (21/02 - 04/03) – Je hebt genoeg 

Marcus 6: 6b-44 
De leerlingen van Jezus worden eropuit gestuurd. Ze hoeven niets mee te nemen; er zal voor hen 
gezorgd worden. Als koning Herodes hoort wat er over de Messias verteld 
wordt, schrikt hij. Hij is bang dat het Johannes de Doper is, die hij heeft 
laten ombrengen. In het laatste verhaal van deze week horen we hoe 
Jezus vijf broden en twee vissen deelt met duizenden mensen. Er is voor 
iedereen genoeg! 
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Invallersproblematiek 

Binnen de huidige omstandigheden van veel uitval en  tegelijkertijd een lerarentekort is het op het 

moment erg moeilijk en vaak zelfs onmogelijk om invallers te vinden. Wanneer een leerkracht 

(bijvoorbeeld met een coronabesmetting) thuis komt te zitten, doen we er alles aan om op zoek te 

gaan naar een goede vervanger. Wanneer dat niet mogelijk is zoeken we op school naar een 

oplossing en wanneer dat niet mogelijk is zijn we genoodzaakt om (de) groep(en) naar huis te 

sturen.  

Wanneer intern een oplossing gevonden wordt, gaat dat ten koste van andere taken die (op dat 

moment) niet uitgevoerd kunnen worden. Dat betekent bijvoorbeeld dat extra ondersteuning door 

een onderwijsassistent of leerkracht niet door kan gaan. We doen er alles aan om in de eerste plaats 

de lessen en in de tweede plaats de extra ondersteuning door te laten gaan, maar we vragen uw 

begrip voor de momenten waarop dat niet mogelijk is. 

Pauze en binnenkomen 

Vanaf vandaag mogen de kinderen weer door elkaar pauze houden op alle pleinen en hoeven ze dus 

niet op hun eigen gedeelte te blijven.  

De kinderen van groep 2 t/m 8 spelen voor schooltijd op het plein tot de eerste bel. Zij mogen dan 

na de eerste bel om 8.25 weer naar binnen komen. De kinderen van de instroomgroep en groep 1 

kunnen vanaf 8.15 meteen doorlopen naar de groep en worden daar door de leerkracht 

opgevangen. 

Tienminutengesprekken 

Gezien de verwachte versoepelingen willen we van de geplande tienminutengesprekken in de week 

van 28 februari graag fysieke gesprekken maken. Wanneer u als ouder liever een telefonische of 

online-afspraak wilt maken, kan dat uiteraard ook.  

Vanaf morgenmiddag (15 februari) 17.00 tot vrijdagmiddag (18 februari) 12.00 kunt u online een 

afspraak maken voor de tienminutengesprekken. Wilt u bij de gesprekken bij de achteringang 

binnenkomen en voor de school weer verlaten. Bij het verplaatsen in de gangen willen we u vragen 

om een mondkapje te dragen. De gesprekken zelf worden op voldoende afstand gehouden in een 

goed geventileerd lokaal. We hopen u deze week (wanner gewenst en waar wanneer mogelijk) weer 

fysiek te mogen ontmoeten. 
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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 

Februari en begin maart (op afspraak) Open Huis, persoonlijke afspraak 

15-02 17.00 tot 18-02 12.00 Intekenen tienminutengesprekken 

21 t/m 25 februari Voorjaarsvakantie 

7 maart Volgende nieuwsbrief 

28 februari t/m 4 maart  Tienminutengesprekken 

4 maart Eerste rapport mee 
De  hele schoolkalender staat op Social Schools, onder de knop ‘Agenda’. 
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