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Nieuwsbrief 7 
                                                               16 november 2020 
 
 

Kind op Maandag  

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

Week 47 ■ 16/11 – 20/11 

Zo vergeet je het niet 
Jozua 1, 2: 1-24 en 3-4 
De heilige kist, een rood koord, een stapel stenen. Het zijn deze week concrete 
voorwerpen die het volk Israël helpen herinneren waar het om gaat: de Heer die altijd 
voor hen zorgt. 
 

Week 48 ■ 23/11 – 27/11 

Vriend of vijand 
Jozua 5: 13-6:27, Jozua 9 en 23: 1-26 
Het volk Israël staat voor de stad Jericho. Jozua ontmoet een bijzondere man, de 

aanvoerder van het leger van de Heer. Hij vertelt hoe Jozua de stad kan veroveren. 

Later bedenkt de koning van de Chiwwieten een slim plan om vrienden te worden. 

 

Opbrengst Bag 2 School 

De afgelopen weken hebben we met elkaar 800 kilo kleding ingezameld voor de actie Bag 2 School. 

Dat heeft onze school het mooie bedrag van € 240,00 opgeleverd! Het geld gebruiken we, zoals 

eerder aangegeven, als tegemoetkoming voor de onkosten van het kamp. Iedereen bedankt voor 

het inzamelen (en sjouwen). In het voorjaar doen we weer mee, dus het inzamelen kan meteen 

weer beginnen… !   
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Sinterklaasviering 

Misschien heeft u het thuis ook al in het Sinterklaasjournaal gezien: Sinterklaas is ondertussen weer 

in Nederland! We hopen natuurlijk dat hij dit jaar ook weer op onze school komt. Daarom hebben 

we een berichtje naar Sint gestuurd. Hij antwoordde dat hij zeker komt (op vrijdag 4 december) 

maar dat het wel een beetje anders gaat dan de vorige jaren. Helaas is er geen aankomst waarbij 

ouders aanwezig zijn i.v.m. alle Coronamaatregelen. Natuurlijk houden we u, via Social Schools, op 

de hoogte van alles wat er hier gebeurd. Hopelijk heeft hij Rommelpiet dit jaar thuis gelaten! 

In de klassen van de onderbouw hangt inmiddels een poster van Nederland maar wat daar nou 

precies de bedoeling van is? We blijven dus het Sinterklaasjournaal op de voet volgen voor verdere 

informatie.  Jullie ook? 

Afgelopen vrijdag hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 lootjes getrokken. Naast het kopen van de 

cadeautjes kunnen de kinderen dus aan de slag als Rijmpiet en Surprisepiet. Een mooi klusje voor de 

komende tijd. We verwachten de surprises en de cadeautjes uiterlijk donderdag 3 december op 

school, zodat op het feest zelf 4 december, geen cadeautje ontbreekt! Verder vragen we aan deze 

kinderen ze de surprises wel een beetje willen verstoppen voor de kleinste kinderen van onze 

school. Tip: maak ze ook niet te groot en/of te zwaar aangezien de kinderen ze zelf moeten kunnen 

tillen (i.v.m. Coronamaatregelen mogen ouders momenteel niet in de 

school komen). 

We hopen op een feestelijke dag en zien er erg naar uit Sint weer te 

mogen ontmoeten, 

De Sinterklaascommissie  

 

Leerlingenraad 

Op 3 november is de leerlingenraad weer bij elkaar geweest met uit alle bovenbouwgroepen (5 t/m 

8) een jongen en een meisje als afgevaardigde. In deze leerlingen raad hebben we het gehad over de 

coronatijd, het wc-gebruik, het plein en de nieuwe huisstijl van de Oranjeschool. De leerlingenraad 

kwam met de volgende waardevolle opmerkingen die we meenemen bij verdere uitwerkingen van 

deze onderwerpen.  

De leerlingenraad was tevreden over de aanpak van school in de coronatijd. Ze waren blij met de 

onlinelessen en het feit dat er opvang op school was. Aandachtspunt is het missen van persoonlijke 

aandacht bij thuisonderwijs.  

De wc’s moeten we met elkaar netjes houden. Laat de wc netjes achter en spreek rommelkonten 

aan op hun gedrag of geef het door, was de mening van de leerlingenraad. De leerlingenraad vroeg 

om spiegels bij alle wc’s en die komen er nu ook. 
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Op het plein zou de leerlingenraad graag zien dat de pleinwacht eenduidiger met de regels omgaat. 

Verder willen ze graag meer speelmogelijkheden op het plein met de korfbalpaal. Wanneer er ooit 

een nieuw speeltoestel komt, moet het ook uitdagend zijn voor de bovenbouw. 

Ten slotte hebben we het gehad over de karakters die horen bij de nieuwe huisstijl. Deze huisstijl 

wordt later dit schooljaar onthuld. Het jongetje en het meisje hebben al een naam. Het muisje dat 

daarbij hoort nog niet. De leerlingenraad heeft suggesties aangedragen. Er wordt een verkiezing 

onder alle leerlingen gehouden waarbij de naam gekozen wordt. 

Leerlingenraad dankjewel voor jullie bijdrage, in het voorjaar praten we verder! 

 

Regel van de maand 

 

De regel van deze maand is: “Ik, jij, hij of zij: Iedereen hoort erbij!” Deze regel wordt deze maand 

besproken in de klas en we gaan er in de klas en op het plein extra op letten. Bij samenwerken en 

samen spelen is dit natuurlijk een voorwaarde. Het is daarom goed om op school en thuis stil te 

staan op welke manier we deze regel in de praktijk kunnen brengen. 

 

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.  

30 november Volgende nieuwsbrief 

4 december Sinterklaasviering op school 

17 december kerstviering (in de klas) 



NIEUWSBRIEF 2020/2021 – nummer 7 
 
                Oranjeschool Vroomshoop – Samen op weg, naar een leven lang leren! Pagina 4 
 

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). 

 

 


