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Nieuwsbrief 2 
                                                               31 augustus 2020 
 
 

Kind op Maandag  

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

Week 36 ■ 31/8 – 04/09 

Wat is jouw plek? 
Exodus 1 en 2: 1-25 
Het nieuwe schooljaar is begonnen. Wat wordt jouw plekje? Je plek zoeken kan leuk, 
maar ook spannend zijn. Spannend is het ook voor Mozes. Hij wordt geboren in 
Hebreeuws gezin en groeit op in het paleis van de farao. Wat is zijn plek? 
Week 37 ■ 07/09 – 11/09 

Ik zal er zijn 
Exodus 3: 1-12, 4: 1-17 en 5: 1-9 
Mozes is een volwassen man geworden. Wat heeft hij al veel meegemaakt! God heeft 
hem gered uit de rivier de Nijl en Mozes groeide op in het paleis. Nu werkt hij als 
schaapherder. Maar God is er nog steeds. Hij laat Mozes zien dat hij er zal zijn, altijd. 

 

MR-verkiezing 

Deze week ontvangt u via Social Schools bericht over de aanstaande MR-verkiezing. Na een termijn 

van 4 jaar neemt Melanie Huisman afscheid van de MR. Wij willen Melanie hartelijk danken voor 

haar inzet voor de oudergeleding van de MR in de afgelopen 4 jaar. 

Door het vertrek van Melanie ontstaat er een vacature in de oudergeleding van de MR. D.m.v. het 

bericht met de opgavestrook (wordt nog verstuurd) kunt u zich opgeven. In het geval van meerdere 

kandidaten worden verkiezingen georganiseerd. 
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Thuisblijven bij klachten 

Voor de volledigheid de richtlijnen voor het thuishouden van leerlingen op een rijtje (staat ook in de 

Corona-aanpak): 

Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis: 

 Neusverkoudheid 

 Hoesten 

 Moeilijk ademen/ benauwdheid 

 Tijdelijk minder ruiken en proeven 

 Een leerling met koorts boven de 38 graden 

 Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven de 38 graden en/ of 

benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis. 

Neem contact op met huisarts of GGD of het nodig is dat kinderen getest worden. 

In de volgende gevallen mogen/ kunnen kinderen wel naar school: 

 Als uw kind elk jaar hooikoorts of chronische verkoudheidsklachten heeft en de klachten zijn 

herkenbaar. Zijn de klachten anders dan gewend? Houdt uw kind dan thuis tot de (nieuwe) 

klachten voorbij zijn. 

 Kinderen in groep 1/2 mogen ondanks (lichte) verkoudheidsklachten gewoon naar school 

(snotneus, af en toe hoesten of niesen). 

 Wanneer kinderen negatief hebben getest. 

Verkeersbrigadiers 

We zijn erg blij om u mee te kunnen delen dat de lege plekken ingevuld zijn. Nieuwe vrijwilligers 

bedankt voor jullie aanmelding en inzet! 

Vanaf deze week zijn er geen verkeersbrigadiers meer op vrijdag om 11.45. Hier werd al 

bijna geen gebruik meer van gemaakt en de verkeersbrigadiers stonden er vaak voor 

niets. Dat betekent dat de kinderen van groep 1 t/m 3 vrijdag tussen de middag bij 

school opgehaald moeten worden. 

De verkeerbrigadiers draaien nu natuurlijk ook dubbele diensten door de gespreide 

begin- en eindtijden. We willen u daarom vragen om op tijd bij de bruggen te zijn. ’s 

Morgens staan de verkeersbrigadiers er tot 8.35 en ’s middags tot 14.35. Op woensdag 

zijn ze er tot 12.50. 

Ten slotte willen we u vragen om niet op eigen gelegenheid met uw kinderen over te steken, maar 

het goede voorbeeld te geven en te wachten op de verkeersbrigadiers. Alvast bedankt! 
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Regel van de maand: “Stop, Loop, Praat.” 
De schoolregels hangen in alle klassen en worden met de kinderen geoefend en besproken. Elke 

maand brengen we één regel in de klas en in de nieuwsbrief onder de aandacht, zodat deze regel 

extra ingeoefend en besproken kan worden. 

De regel van deze maand is “Stop, Loop, Praat.” Deze regel houdt in dat wanneer er iets aan de hand 

is, de leerlingen weten welke stappen ze moeten nemen.  

We willen graag stimuleren dat de kinderen (kleine) problemen zelf oplossen. Dat doen ze door de 

drie stappen te volgen. Wanneer er iets gebeurt dat ze niet leuk vinden geven ze dat aan door 

“Stop” te zeggen. Als het ongewenste gedrag door blijft gaan komt “Loop”, je loopt uit de situatie 

weg en negeert het ongewenste gedrag. Als dat ook niet werkt ga je naar een leerkracht en vertel je 

je verhaal (“Praat”). De leerkracht praat met de leerling die het gedrag overkomen is en vervolgens 

met de veroorzaker van het gedrag. De leerkracht wijst deze leerling in ieder geval op de regel en 

zorgt voor een passende maatregel bij het gedrag. De kinderen worden er wel duidelijk op gewezen 

dat wanneer ze meteen hulp nodig hebben, ze de eerste twee stappen over mogen slaan en direct 

naar de leerkracht mogen komen. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Verkeerssituatie 

Begin maart heeft er een inspraakavond plaatsgevonden over een eventuele achteringang voor de 

Oranjeschool. Op deze avond is ook de huidige verkeerssituatie aan de Oranjestraat met 

buurtbewoners besproken. Meteen na de bespreking was school een aantal maanden (gedeeltelijk) 

gesloten. Daarom nu alsnog een overzicht (in de bijlage) van de belangrijkste afspraken tussen 

school en buurtbewoners. Wilt u deze afspraken doornemen en u er aan houden wanneer u de 

kinderen komt brengen en halen? 
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Week van lezen en schrijven 

In de bijlage vindt u meer informatie over ‘de Week van Lezen 

en Schrijven’ en de activiteiten die door de bibliotheek 

georganiseerd worden. 

 

Tienminutengesprekken 

Deze week krijgt u via Social Schools meer informatie over de 

manier waarop de tienminutengesprekken/ 

kennismakingsgesprekken georganiseerd gaan worden. We zijn 

nog in overleg over de meest geschikte vorm, die recht doet 

aan zowel het persoonlijke karakter van het gesprek als de 

veiligheid. 

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 eventueel de agenda in Social Schools aan te passen. 

14 september Volgende nieuwsbrief 

14 en 17 september 10-minutengesprekken 

23 september Start Kinderpostzegels 

29 september t/m 9 oktober Kinderboekenweek 

12 t/m 16 oktober  Herfstvakantie 
 De  hele schoolkalender staat op Social Schools, onder de knop ‘Agenda’.

 


