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Nieuwsbrief 6 
                                                               2 november 2020 
 
 

Kind op Maandag  

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

Week 45 ■ 02/11 – 06/11 

Wat een ezel! 
Numeri 22: 2-13, 14-40 en 41 – 24:25 
De Israëlieten hebben hun kamp opgeslagen in de vlakte van Moab. De Moabieten 
zijn bang voor ze. Daarom roepen ze de hulp van Bileam in. Hij kan het volk 
vervloeken, denken ze. Maar Bileam kan alleen de woorden spreken die God hem 
geeft. Hij zegent het volk. 
Week 46 ■ 09/11 – 13/11 

Ik blijf bij je 
Exodus 40: 1-38, Deuteronomium 30: 11 – 31:8 en 34: 1-12 
De mensen van Israël zijn niet alleen onderweg. Aan Mozes, aan de tabernakel 

kunnen ze zien dat God bij hen is en blijft. Als Mozes sterft, komt er een nieuwe leider 

in Gods naam: Jozua. Hij zal hen leiden, het lang beloofde land in. 

 

Luizencontrole 

Op het moment kunnen er nog geen luizencontroles plaatsvinden op school. We willen u daarom 

vragen of u thuis extra wilt controleren op neten en luizen. Wilt u wanneer u neten en/ of luizen 

hebt gevonden z.s.m. starten met behandelen en school op de hoogte stellen. Het is daarbij ook 

eigenlijk de bedoeling dat kinderen thuisblijven totdat de behandeling gestart is en zo verdere 

verspreiding voorkomen kan worden. In de bijgevoegde folder leest u hier meer informatie over. 
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Bag 2 School 

Wij doen als Oranjeschool opnieuw mee aan de actie Bag 2 School. Bag 2 School zamelt via 

basisscholen en verenigingen kleding in. De Oranjeschool ontvangt voor elke kilo kleding een bedrag 

van  € 0,30, een bedrag dat mooi op kan lopen! De ingezamelde kleding wordt door Bag 2 School 

doorverkocht. 80% van de kleding komt uiteindelijk terecht in Oost-Europa, Afrika, Zuid-Amerika en 

Azië en 20% van de kleding wordt gerecycled.  

Een mooi initiatief met aandacht voor mensen in armoede en een  antwoord op het afvalprobleem. 

Bovendien kan het onszelf een mooi bedrag opleveren. 

Donderdag 12 november komt Bag 2 School de door ons ingezamelde kledingzakken halen, de 
zakken kunnen vanaf maandag 2 november t/m woensdag 11 november op school (in de 
fietsenkelder) ingeleverd worden (niet eerder i.v.m. beperkte opslagruimte op school). De brief en 
de zakken worden deze week uitgedeeld (u mag het ook in eigen vuilniszakken aanbieden), maar het 
verzamelen van de kleding kan natuurlijk alvast beginnen!  
 
Bag 2 School kan geen matrassen, vloerbedekking, dekbedden, kussens, lappen, slaapzakken en 
bedrijfskleding gebruiken. Bag 2 School verzoekt u ook vriendelijk geen kleding in te zamelen bij 
bejaardentehuizen, kringloopwinkels en andere instellingen. 

 

Verkeerssituatie Oranjestraat 

Vorige week maandag hebben we opnieuw de afspraken m.b.t. de verkeerssituatie met u gedeeld. 

Van een aantal ouders ontvingen we de vraag of kinderen uit Vroomshoop-Oost niet meer op de 

fiets mogen komen. Sommige kinderen uit Vroomshoop-Oost moeten namelijk een behoorlijke 

afstand afleggen. Dat is natuurlijk een heel terechte vraag. Met dit punt vragen we aandacht voor 

het aantal fietsen dat dagelijks over de stoep gaat en bij school gestald moet worden. We willen 

daarom vragen dat wanneer mogelijk kinderen uit Vroomshoop-Oost en van de Oranjestraat lopend 

komen.  

Leerlingenraad 

Op dinsdagmiddag 3 november wordt de volgende leerlingenraad gehouden. In de leerlingenraad 

zitten leerlingen van groep 5 t/m 8 die namens hun groep mee mogen praten over actuele 

onderwerpen van school. Tijdens deze leerlingenraad gaan we het hebben over het thuiswerken, het 

wc-gebruik, huisstijl van de Oranjeschool en activiteiten voor op het plein. Verder kan de 

leerlingenraad onderwerpen aandragen voor de leerlingenraad in het voorjaar. In de volgende 

nieuwsbrief vindt u een kort verslag van de leerlingenraad. 
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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 de agenda in Social Schools aan te passen.  

2 november t/m 11 november Inzamelen kleding Bag 2 School 

3 november Leerlingenraad groep 5 t/m 8 

16 november Volgende nieuwsbrief 

4 december Sinterklaasviering op school 

17 december kerstviering (in de klas) 

18 december  Alle kinderen om 11.45 vrij 

21 december t/m 1 januari Kerstvakantie 
 De  hele schoolkalender staat op Social Schools, onder de knop ‘Agenda’. 

In de periode van herfstvakantie tot voorjaarsvakantie zijn dit de tijden van de A- en de B-groep: 

De B-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 A-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). 

 

 


