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Nieuwsbrief 3 
                                                               20 september 2021 
 
 

In en om school 

Afgelopen week hebben we het sollicitatiegesprek gehad met onze nieuwe onderwijsassistent. We 

zijn erg blij dat ook deze laatste vacature is ingevuld en dat we de komst van juf Ester Marissen 

mogen melden. Juf Ester wordt onderwijsassistent voor de onderbouw en start zodra ze haar 

huidige werkzaamheden heeft afgerond. Juf Ester, welkom op de Oranjeschool! 

Kind op Maandag 

De komende weken staan de volgende Bijbelverhalen op het rooster: 

Week 38  ■ 20-09 t/m 24-09 

Tel ik mee? 
Genesis 29: 21-30, 31-35 en 30: 1-24 
 
Deze week gaat het over Rachel en Lea. Twee zussen die allebei met dezelfde man 
getrouwd zijn. Allebei vragen ze zich af of ze wel meetellen. 
 
Week 39  ■ 27-09 t/m 01-10 

Is dit eerlijk? 
Genesis 30: 25-36, 37-43 en 31: 17-24 
 
Deze week vervolgen we het verhaal van Jakob, die nog altijd voor Laban werkt. Dit brengt de nodige 
spanningen met zich mee. Gaan ze eerlijk met elkaar om? 
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Spaardoel: Rose Pokua Saviour International School 

Onderstaand bericht ontvingen we van Anne Mijnheer met meer informatie over ons spaardoel: 

Mijn naam is Anne Mijnheer en al bijna 20 jaar reis ik heen en weer tussen Nederland en Ghana. Ooit 
ben ik daar begonnen met vrijwilligerswerk in een weeshuis en heb ik lesgegeven op een piepklein 
schooltje met twee klaslokalen. Ondertussen zijn de meeste kinderen uit het weeshuis volwassen en 
staat er een prachtige school waar onderwijs wordt gegeven aan 180 leerlingen. Met behulp van vele 
sponsoracties en donaties, collectes en acties hebben we in het verleden al veel mooie projecten 
kunnen realiseren. Maar we zijn nooit klaar. Voor de allerkleinste kinderen, de kinderdagopvang en 
de kleuterklas hebben we nog veel spel en leermateriaal nodig. Denk aan puzzels, blokken, stiften, 
kleurpotloden, schriftjes, speelmatten, ballen, stoeltjes en tafeltjes.  

Willen jullie ons daarmee helpen sparen?   

Op Facebook en Instagram ben ik te volgen op Rose Pokua FosterHome and school. Daar kunt u 
precies zien aan de hand van foto’s en filmpjes welke projecten er de laatste jaren gerealiseerd zijn.  

Alvast heel erg bedankt!  

 

 

 

 

 

 

Werkzaamheden trottoir Oranjestraat 
Het trottoir van de Oranjestraat wordt opnieuw ingestraat. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee, maar 

het levert op het moment wel overlast op m.b.t. de verkeersveiligheid. De kinderen moeten ter 

hoogte van de werkzaamheden van de stoep en een klein stukje over straat. Wilt u daarom met het 

volgende rekening houden: 

 Wanneer u met de auto bent: langzaam rijden en rekening houden met kinderen die moeten 

uitwijken naar de straat. 

 Wanneer uw kind lopend of op fiets komt kunt u uw kind tijdelijk tot aan school brengen, 

zodat u het zelf langs de opbreking kan leiden. 
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Spaar bij Bruna voor gratis boeken voor de schoolbieb! 

Kinderboekenweek 2021 belooft een feestje te worden! Bruna organiseert dan weer de succesvolle 
actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’. Een fantastische manier om je schoolbibliotheek gratis uit te 
breiden met een verse aanwas nieuwe kinderboeken. 

Zo werkt het: 

 Koop tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek bij de 
Bruna-winkel en lever het bonnetje in op school. 

 De school verzamelt al deze kassabonnen. 
 De verzamelde bonnen kunnen t/m 14 november 2021 

worden ingeleverd bij een Bruna-winkel. 
 De Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen 

na inlevering bij elkaar op en overhandigt een waardebon. 
 De school mag t/m 15 december 2021 voor 20% van het 

totaalbedrag kinderboeken uitzoeken in de Bruna-winkel 
waar ook de bonnen zijn ingeleverd. 

Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen!  

 

Regel van de maand: “Stop, Loop, Praat.” 
De schoolregels hangen in alle klassen en worden met de kinderen geoefend en 

besproken. Elke maand brengen we één regel in de klas en in de nieuwsbrief 

onder de aandacht, zodat deze regel extra ingeoefend en besproken kan worden. 

De regel van deze maand is “Stop, Loop, Praat.” Deze regel houdt in dat wanneer 

er iets aan de hand is, de leerlingen weten welke stappen ze moeten nemen.  

We willen graag stimuleren dat de kinderen (kleine) problemen zelf oplossen. Dat 

doen ze door de drie stappen te volgen. Wanneer er iets gebeurt dat ze niet leuk 

vinden geven ze dat aan door “Stop” te zeggen. Als het ongewenste gedrag door 

blijft gaan komt “Loop”, je loopt uit de situatie weg en negeert het ongewenste 

gedrag. Als dat ook niet werkt ga je naar een leerkracht en vertel je je verhaal 

(“Praat”). De leerkracht praat met de leerling die het gedrag overkomen is en 

vervolgens met de veroorzaker van het gedrag. De leerkracht wijst deze leerling in ieder geval op de 

regel en zorgt voor een passende maatregel bij het gedrag. De kinderen worden er wel duidelijk op 

gewezen dat wanneer ze meteen hulp nodig hebben, ze de eerste twee stappen over mogen slaan 

en direct naar de leerkracht mogen komen. 
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Verkeersouder gezocht 

Voor de verkeerscommisie zijn we op zoek naar een nieuwe ouder. De verkeersouders coördineren 

(in samenwerking met de verkeersouders van de andere scholen) de verkeersactviteiten voor de 

basisscholen zoals: het praktisch verkeersexamen, het vrachtwagen- en landbouwvoertuigenptoject 

en de fietsenkeuring. Op dit moment hebben we nog één verkeersouder, Irene Maris. Wilt u samen 

met haar de verkeerscommissie vormen en een bijdrage leveren aan dit belangrijke werk? Laat dat 

dan weten door te mailen naar e.schutmaat@oranjeschoolvroomshooop.nl . 

Schoolgids 

De schoolgids met alle informatie voor het nieuwe schooljaar staat op de website van school, 

https://www.oranjeschoolvroomshoop.nl/ . Op de website vindt u o.a. ook de nieuwsbrieven, 

verlofformulieren en de jaarplanning (deze staat natuurlijk ook op Social Schools).   

Agenda 

4 oktober Volgende nieuwsbrief 

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’. 
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