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Herhaalde oproep verkeersbrigadiers 

Er zijn nog twee plekken in te vullen in het rooster van de verkeersbrigadiers! We zoeken nog een 

ouder voor de maandagmiddag bij de Tonnendijkbrug en voor de donderdagmiddag bij de 

Puntbrug. 

Bent u beschikbaar? Geef u dan op door te mailen naar: 

Erik Schutmaat: e.schutmaat@oranjeschoolvroomshoop.nl  

Danny Oude Geerdink: d_oude_geerdink@hotmail.com (coördinator verkeersbrigadiers) 

U kunt zich opgeven voor een van de vaste momenten of voor de reservelijst. Nieuwe 

verkeersbrigadiers krijgen een instructie door de politie. Heeft u tijdens het brigadieren opvang 

nodig? Dat is geen probleem, de kinderen kunnen op school 

opgevangen worden. 

We hopen dat we een beroep op u mogen doen voor deze 

belangrijke taak, zodat de kinderen veilig op school en thuis kunnen 

komen! 
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Kind op Maandag 

De komende week staan de volgende Bijbelverhalen op het rooster: 

Week 34  ■ 23-08 t/m 27-08 

Hier ben je thuis 
Lucas 15: 1-10, 11-32 en 16: 19-31 
 
Waar voelen wij ons thuis? Wie maakt dat wij ons thuis voelen? Jezus vertelt drie mooie 
verhalen over mensen die op zoek gaan naar hun geluk. Wat is voor hen belangrijk in het 
leven? Wij denken na over wat deze verhalen ons kunnen leren. 

 

 

   

In en om de Oranjeschool 

Juf Bernadette Brakert zou het verlof van juf Joanne in groep 7b gaan invullen. Helaas is zij na een 

tweede coronabesmetting niet voldoende hersteld om te kunnen beginnen. Het verlof zal daarom 

ingevuld worden door juf José Scholten uit Hengelo. We wensen juf José veel plezier bij ons op 

school en hopen juf Bernadette in de toekomst weer bij ons op school te mogen begroeten. 

Juf Kim Ballast zou na de vakantie bij ons op school aan de slag gaan als onderwijsassistent. Zij heeft 

echter een baan gevonden in de buurt van haar woonplaats Kampen en ziet daarom af van haar 

baan op de Oranjeschool. We gaan op zoek naar een nieuwe onderwijsassistent voor de onderbouw 

en zullen u hier over informeren zodra er een vervanger benoemd is. 

 

Bereikbaarheid mail tijdens zomervakantie 

Tijdens de zomervakantie is er een grote storing geweest in de mail van de Oranjeschool. Het kan 

daarom dat mails van u als ouders niet bij ons zijn aangekomen. Heeft u een mail gestuurd tijdens de 

vakantie, maar geen reactie ontvangen? Wilt u dan opnieuw contact met ons opnemen? 

 

Luizencontrole 

Na de zomervakantie 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. 
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LOES adviseert ouders 

Zorgloket LOES wil graag de volgende activiteiten onder uw aandacht brengen: 

September 
Cursus ‘Billy Boem voor kinderen die opgroeien in gezin met stress, spanning of psychische 
problemen’. Start d.d. 6 september: https://www.loes.nl/agenda/items-op-datum/billy-boem-club-
voor-kinderen-die-opgroeien-in-gezin-met-stress,-spanning-of-psychische-problemen.html 
Webinar ‘Gezin in scheiding; zorg goed voor jezelf’, d.d. 14 
september:   https://www.loes.nl/agenda/items-op-datum/14057-2021-09-14.html   
Webinar ‘Praten met je kind over relaties en seksualiteit ( 4-12 jr)’, d.d. 16 
september: https://www.loes.nl/agenda/items-op-datum/14048-2021-09-16.html 
Webinar ‘het Puberbrein’ d.d. 27 september; https://www.loes.nl/agenda/items-op-datum/14046-
2021-09-27.html 
Cursus ‘Pubers (12-16 jr) met Pit ‘ te Haaksbergen, start 29 
september: https://www.loes.nl/agenda/items-op-datum/14032-2021-09-28.html 
Webinar ‘Opvoeden en Multimedia ( 12-16 jr), d.d. 30 
september: https://www.loes.nl/agenda/items-op-datum/14070-2021-09-30.html 
  
Webinar ‘Inzichten in Autisme’, d.d. 30 september: https://www.loes.nl/agenda/items-op-
datum/14045-2021-09-30.html 
  
Oktober 
  
Webinar ‘Online Pesten ( 9-12 jr)’ , d.d. 5 oktober: https://www.loes.nl/agenda/items-op-
datum/14056-2021-10-05.html 
  
Lezing ‘En toen ineens was ik sitefmoeder’ te bibliotheek Hengelo Stad, d.d. 5 
oktober: https://www.loes.nl/agenda/items-op-datum/en-toen-ineens-was-ik-stiefmoeder.html 
  
Webinar ‘Communiceren met kinderen’, d.d. 6 oktober: https://www.loes.nl/agenda/items-op-
datum/14062-2021-10-06.html 
  
Webinar ‘Opvoeden en Multimedia ( 6-12 jr)’ , d.d. 7 oktober: https://www.loes.nl/agenda/items-
op-datum/14055-2021-10-07.html 
  
Digitale Ouderavond ‘Scherm de Baas’ d.d. 26 oktober: https://www.loes.nl/agenda/items-op-
datum/digitale-ouderavond-scherm-de-baas.html 
  
Webinar ‘Van Basisschool naar Brugklas ( groep 7)’ , d.d. 28 
oktober  : https://www.loes.nl/agenda/items-op-datum/14066-2021-10-28.html 
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Agenda 

23 augustus Eerste schooldag, 2021-2022 

7 september Volgende nieuwsbrief 

13 september Tienminutengesprekken  

16 september Tienminutengesprekken 

6 oktober Start Kinderboekenweek 

15 oktober Einde Kinderboekenweek 

18 t/m 22 oktober Herfstvakantie 
De  hele schoolkalender staat op Social Schools, onder de knop ‘Agenda’. 


