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Nieuwsbrief 5 
                                                               20 oktober 2020 
 
 

In en om de Oranjeschool 

In de herfstvakantie hebben we het fijne bericht te horen gekregen dat de laatste controle 

van Emma Mulder helemaal goed was! Haar behandeling is daarmee klaar, ze blijft nog wel 

onder controle staan. We zijn erg blij en opgelucht met dit prachtige nieuws. We wensen 

Emma en haar familie gezondheid, geluk en Gods zegen voor de toekomst!  

Kind op Maandag  

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

Week 43 ■ 19/10 – 23/10 

Niet zonder jou! 
Exodus 33, 44: 1-10 en Numeri 10: 11-36 
In veel belangrijke situaties kunnen en willen we niet zonder een ander. Bijvoorbeeld 
niet zonder je ouders naar de dokter of zonder je vrienden naar een feestje. Mozes 
wil niet dat het volk Israël verder trekt zonder God. 
 

Week 44 ■ 26/10 – 30/10 

Wat geloof jij? 
Numeri 13: 1-24, 13: 25-33 en 14: 1-9 
Hoe helpen anderen jou om het mooie te zien? Of zorgen zij ervoor dat je liever 
meteen rechtsomkeert maakt? En hoe weet je wie je moet geloven als er zulke 
tegenstrijdige geluiden zijn? 
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Corona-aanpak 

In de bijlage vindt u de nieuwste versie van de Corona-aanpak van de Oranjeschool. We willen u 

nogmaals graag wijzen op de wisseling van de A- en de B-groep, de scenario’s voor eventueel 

thuisonderwijs en wanneer uw kind wel of niet naar school mag. Voor dit laatste kunt u ook zelf de 

beslisboom gebruiken die ook door ons gehanteerd wordt (zie andere bijlage). 

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. 

 

Regel van de maand 

De regel van de maand is deze keer “Hand in hand oké, slaan, 
schoppen, duwen, daar doen wij niet aan mee!”  
Deze maand gaan we met de kinderen oefenen wat er wel en 

wat er niet mag als het gaat m.b.t. andere kinderen aanraken. 

Op een plein en in een spel, raken kinderen elkaar natuurlijk 

aan. Maar wanneer je boos bent is het niet de bedoeling dat je 

met (fysiek) gedrag/ geweld je gelijk gaat halen. Jammer 

genoeg zien we dat gedrag wel eens voorbijkomen op het 

plein. De komende maand besteden we hier op school 

aandacht aan. 

Wilt u thuis ook eens praten over deze afspraak, zodat we hier 

als school en thuis één lijn in hebben. 
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Herkeuring fietsen 

Voor de herfstvakantie heeft de fietsenkeuring plaatsgevonden. Bij deze keuring zijn ook 

een behoorlijk aantal fietsen afgekeurd. Omdat dit vaak over kleine gebreken ging, 

willen we de kinderen met een afgekeurde fiets graag de gelegenheid geven om hun 

fiets opnieuw te laten checken. Uw kind mag dit doorgeven aan de leerkracht, wij 

zorgen dan de fiets opnieuw gecheckt wordt.  

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  Volgende nieuwsbrief 

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

4 november Dankdag 

4 december Sinterklaasviering op school 

17 december ’s avonds kerstviering op school 

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 wisselen de tijden van de A- en de B-groep: 

De B-groep heeft dan 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 dan 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). 

 

 


