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Nieuwsbrief 10 
                                                               18 januari 2022 
 
 

In en om de Oranjeschool 

Wat een prachtig nieuws, op zaterdag 15 januari om 10:43 is      

Liva van Vliet geboren. Juf Veroni en Robin, we wensen jullie Gods 

zegen en alle geluk van de wereld met jullie prachtige wondertje! 

Vindt u het leuk om juf Veroni en Robin te verblijden met een 

kaartje? Dan is dit het adres: 

Juf Veroni en Robin 

Wicher Wuitestraat 15 

7687 BV Daarlerveen 

 

En er is nog meer te vieren: op dinsdag 18 januari is juf Ineke 25 

jaar werkzaam in het onderwijs. Ze gaat het later in het schooljaar 

vieren met de kinderen van haar groep en het team, maar we 

willen deze heuglijke dag natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten 

gaan! Juf Ineke van harte gefeliciteerd en we hopen dat je er nog 

vele jaren in het onderwijs aan vast gaat plakken! 
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Kind op Maandag 

De komende weken staan de volgende Bijbelverhalen op het rooster: 

Week 03 (17/01 - 21/01) – Voeten op de grond, hoofd omhoog 

Marcus 1: 40-45 en 2: 1-12 

Jezus maakt een man beter die aan een huidziekte lijdt. Ook geneest hij een verlamde man die 

door vier vrienden door het dak naar beneden wordt gelaten. Zo wordt heel concreet zichtbaar 

hoe Jezus mensen op weg helpt: met de voeten op de grond en het hoofd omhoog. 

Week 04 (24/01 - 28/01) – Dat mag niet, toch? 

Marcus 2: 13-28 en 3: 1-6 

Jezus eet met tollenaars en mensen die verkeerde dingen doen. Zijn leerlingen vasten niet, zoals 

de leerlingen van Johannes de Doper wel doen. En op een sabbat plukken ze zomaar aren van 

het veld om op te eten. Dat mag allemaal niet, toch? Of toch wel? 

 

Dragen mondkapjes en afnemen zelftesten 

Het valt ons op dat een groot deel van de kinderen van groep 6 t/m 8 regelmatig geen 

mondkapje draagt. Op het moment lopen (ook op school) de besmettingen in rap tempo 

op en willen we voor de veiligheid van kinderen en werknemers iedereen (vanaf groep 6) 

met klem verzoeken om in de gangen een mondkapje te dragen. Wilt u dit thuis ook 

bespreekbaar maken en een mondkapje (bij voorkeur een medisch mondmasker) 

meegeven. In aanvulling daarop is het natuurlijk ook erg belangrijk om preventief tweemaal per 

week de zelftesten af te nemen vanaf groep 6.  

Meldformulier GGD positieve testuitslag 

Vanuit het scholenteam van de GGD Twente kregen wij het verzoek om ouders te vragen positieve 

(zelf)testuitslagen te melden bij de GGD. Dat kan op het formulier dat bereikbaar is via onderstaande 

link: 

https://www.ggdtwente.nl/corona/corona-testen/positieve-uitslag-na-zelftest 

De GGD is dan eerder op de hoogte en beter in staat om inzicht te krijgen in de situaties in groepen 

en op scholen. Op het moment dat een groep mogelijk in quarantaine moet hoeft de situatie niet 

eerst in kaart gebracht te worden en kan er sneller gehandeld worden. In het geval van een positieve 

(zelf)test zullen we u daarom vanaf nu vragen melding te maken d.m.v. dit formulier. Alvast bedankt 

voor de medewerking! 

 

https://www.ggdtwente.nl/corona/corona-testen/positieve-uitslag-na-zelftest
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Open Huis 

Gezien de huidige maatregelen moet 

ook dit jaar het Open Huis in aangepaste 

vorm georganiseerd worden. Nieuwe 

ouders kunnen daarom een afspraak 

maken voor een persoonlijke 

kennismaking en rondleiding. In de 

afbeeldingen vindt u de flyer voor het 

aangepaste Open Huis. 

 

Oproep verkeersbrigadier 

Er is opnieuw een vacature ontstaan bij de 

verkeersbrigadiers. De vaste verkeersbrigadier van de 

maandagmiddag is allen nog om de week beschikbaar. We zoeken daarom naar een nieuwe 

brigadier bij de Puntbrug voor de oneven weken. Eventuele belangstelling kan aan mij doorgegeven 

worden, bij het brigadieren hoort een cursus deze kan in overleg ingepland worden. 

Wijzigingen agenda 

Gezien het grote aantal afwezigen is het lastig om binnen de gestelde periode de Cito M-toetsen af 

te nemen. Deze periode is daarom verlengd. De toetsen worden nu in de weken tot de 

voorjaarsvakantie afgenomen. De tienminutengesprekken zijn daarom verplaatst naar de eerste 

week na de voorjaarsvakantie. Deze gesprekken worden weer online gehouden, u ontvangt hierover 

t.z.t. meer informatie. Het rapport wordt uitgesteld en nu meegegeven op vrijdag 4 maart. 

Luizencontrole 

Na de kerstvakantie vinden er nog geen luizencontroles plaats. We willen u daarom vragen of u thuis 

uw kind(eren) zelf wilt controleren. Wilt u eventuele besmettingen aan school doorgeven, zodat wij 

de groep kunnen informeren en samen verdere verspreiding tegen kunnen gaan. We onderzoeken 

wanneer en in welke vorm de controles weer opgepakt kunnen worden. 

 



NIEUWSBRIEF 2021/2022 – nummer 9 
 
                Oranjeschool Vroomshoop – Samen op weg, naar een leven lang leren! Pagina 4 
 

Agenda 

31 januari Volgende nieuwsbrief 

Eind januari/ februari Open Huis (op afspraak) 

2 februari Studiedag, alle kinderen vrij. 

21 t/m 25 februari Voorjaarsvakantie 

28 februari t/m 4 maart (online) Tienminutengesprekken 

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


