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Nieuwsbrief 4 
                                                               28 september 2020 
 
 

Kind op Maandag  

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

Week 40 ■ 28/09 – 02/10 

Zo gaan we het doen 
Exodus 18, 19 en 20 
Hoe doe je iets wat je nog nooit gedaan hebt? Hoe leid je een volk, zoals Mozes? Hoe 
weet je hoe je je moet gedragen als er geen farao is om je dat te vertellen? Met de 
regels van God ben je regelrecht vrij om je eigen weg te kiezen. 
 

Week 41 ■ 05/10 – 09/10 

Dat kun je niet maken! 
Exodus 24: 12-18 en 31-18, 32: 1-6 en 32: 15-20  
Mozes verdwijnt op de berg Sinaï, daar zal hij God te ontmoeten. Maar hij lijkt nooit 
meer terug te komen. Het volk wordt ongeduldig. Ze maken een gouden kalf om te 
aanbidden. Heel erg fout, want een God kun je niet maken. 
 

Thuisblijven bij klachten: beslisboom 

De richtlijnen m.b.t. het thuishouden van neusverkouden kinderen zijn veranderd. De beslisboom 

voor de groepen 1/2 en de beslisboom voor de groepen 3 t/m 8 zijn nu samengevoegd in één 

beslisboom. Dat betekent dat ook neusverkouden kinderen uit groep 3 t/m 8 ook naar school 

mogen, mits er geen sprake is van koorts, (meer dan incidenteel) hoesten of benauwdheid. U kunt 

de beslisboom gebruiken door van boven af de vragen te doorlopen. U vindt de beslisboom in de 

bijlage net als de meest recente versie van de Corona-aanpak van de Oranjeschool. 



NIEUWSBRIEF 2020/2021 – nummer 4 
 
                Oranjeschool Vroomshoop – Samen op weg, naar een leven lang leren! Pagina 2 
 

Voorverpakte traktaties (herinnering) 

In de Corona-aanpak heeft u al kunnen lezen dat de kinderen hun verjaardagen wel mogen vieren, 

maar om de richtlijn en te voldoen gelden daarbij wel twee regels. 

 De kinderen nemen zelf hun traktaties mee, de traktatie kan dus niet worden gebracht. 

 De traktaties moeten voorverpakt zijn. 

Wilt u hier op letten wanneer uw zoon of dochter zijn/ haar verjaardag viert op school? Alvast 

bedankt voor uw medewerking! 

Run for Kika 

Marja Mulder (de moeder van Emma, groep 3) heeft haar missie volbracht, de Run for Kika. Al met al 

heeft ze ruim €5000,00 aan sponsorgeld binnengehaald voor Kika. Namens de familie Mulder 

allemaal ontzettend bedankt voor het sponsoren! 

 

 

 

 

Kinderboekenweek 

Vanaf morgen tot de herfstvakantie vieren we op school de Kinderboekenweek! Het thema van de 

Kinderboekenweek is ‘En toen?’ en gaat over prachtige verhalen van vroeger. Naast dat er natuurlijk 

extra aandacht is voor (voor)lezen, vinden er natuurlijk ook allerlei leuke activiteiten plaats in de 

verschillende groepen. De kinderen gaan een mooie tijdreis maken door de geschiedenis en worden 

morgen op een speciale manier welkom geheten. De ouders worden via Social Schools uiteraard op 

de hoogte gehouden! 
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Actie Bruna: Sparen voor de schoolbieb 

Ook dit jaar is er weer de actie ‘Sparen voor de schoolbieb’ van de Bruna. Wanneer u in de periode 

van de Kinderboekenweek (30 september t/m 11 oktober) een kinderboek koopt bij de Bruna en u 

levert de kassabon in bij school, mogen wij als school boeken uitzoeken voor onze schoolbibliotheek 

voor 20% van het gespaarde bedrag. U kunt de kassabonnen inleveren bij de leerkracht van uw kind. 

Doet u mee? 

 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. 

30 september t/m 9 oktober Kinderboekenweek 

12 t/m 16 oktober  Herfstvakantie 

19 oktober Volgende nieuwsbrief 

4 november Dankdag 
 De  hele schoolkalender staat op Social Schools, onder de knop ‘Agenda’. 

Om alvast rekening mee te houden:  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). 

 

 


