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Nieuwsbrief 11 
                                                               31 januari 2022 
 
 

Kind op Maandag 

De komende weken staan de volgende Bijbelverhalen op het rooster: 

Week 05 (31/01 - 04/02) – Volg jij Jezus nog? 

Marcus 3: 7-30 
Jezus stelt twaalf apostelen aan. Veel mensen geloven in hem, maar er zijn ook steeds meer mensen 
die hem afwijzen. Zijn eigen broers zijn bang dat Jezus zijn verstand verloren heeft. 

 
Week 06 (07/02 - 11/02) – Zaai verhaal 

Marcus 4: 1-34 
Jezus vertelt een zaai verhaal: een zaaier strooit zaad op verschillende plekken. Op de ene plek komt 
het op, op de andere plek niet. Zo is het ook met het woord dat gezaaid wordt en met mensen die er 
verschillend mee omgaan. 
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Nieuwe quarantainerichtlijnen 

Onderstaand bericht heeft u ook op Social Schools kunnen lezen, voor de duidelijkheid ook hier in de 

nieuwsbrief nogmaals een overzicht van de nieuwe quarantainerichtlijnen. 

De nieuwe richtlijnen staan als volgt op de site van de PO-raad: 

 De nieuwe quarantaineregels gelden vanaf woensdag 26 januari voor een periode van zes 

weken. Na drie weken volgt een evaluatiemoment waarbij het OMT en kabinet kijken naar 

het effect van de nieuwe quarantaineregels. 

 Leerlingen in het po en v(s)o blijven alleen thuis als zij positief getest zijn op het coronavirus, 

ziek zijn of klachten hebben die kunnen wijzen op het coronavirus. 

 Leerlingen in het po en v(s)o die in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het 

coronavirus hoeven niet in quarantaine, tenzij zij klachten hebben die kunnen wijzen op het 

coronavirus. 

 Bij drie of meer besmettingen in de klas, hoeft de gehele klas niet meer in quarantaine. 

Alleen de leerlingen die besmet zijn met het coronavirus blijven thuis. 

 Het is belangrijk voor leerlingen dat zij zich regelmatig testen door middel van een zelftest. 

Dringend advies voor leerlingen (vanaf groep 6) om dit twee keer per week te doen. 

Door de versoepelingen kunnen de lessen weer opgepakt worden, maar de besmettingen zijn 

daardoor wel opgelopen. Nieuwe besmettingen worden nu niet meer per besmetting gemeld. Op 

school houden we nog wel de besmettingen in een overzicht bij. De besmettingen worden niet meer 

gedeeld omdat het binnen de huidige richtlijnen niet meer nodig is om groepen in quarantaine te 

plaatsen.  

We willen u vragen om bovenstaande richtlijnen goed in acht te nemen. Wilt u daarom denken aan 

de mondkapjes en zelftesten van groep 6 t/m 8. We zullen de komende weken ook extra alert zijn op 

kinderen met (milde) klachten, wilt u in het geval van (milde) klachten een (zelf)test afnemen? 

Wanneer u uw persoonlijke situatie af wilt stemmen om een verstandig besluit te nemen (wel of niet 

naar school), kunt u bellen of mailen naar school en overleggen met meester Erik. 
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Vrijwillige ouderbijdrage via WIS Collect (Social Schools) 

Hierbij willen we u graag informeren over de invoering van een digitaal betaalsysteem WIS Collect. 

WIS Collect is gekoppeld aan Social Schools. Tot vorig schooljaar werd de vrijwillige ouderbijdrage 

d.m.v. een oproep in een brief geïnd door de ouderraad. Deze manier van werken was voor de 

penningmeester van de ouderraad een enorme administratieve klus. Binnen Social Schools hebben 

we de mogelijkheid om deze betaalverzoeken te automatiseren. U krijgt via Social Schools een 

betaalverzoek, dat u vervolgens via iDEAL kunt betalen. 

Deze week ontvangt u een betaalverzoek voor de vrijwillige ouderbijdrage à € 55,00 per leerling. Van 

deze bijdrage worden de activiteiten (sinterklaas, Kerst en Pasen bijvoorbeeld) en de schoolreisjes 

betaald. Leerlingen die een deel van het schooljaar meemaken krijgen een betaalverzoek met daarin 

het bedrag dat is afgestemd op de nog komende activiteiten. 

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, wanneer uw situatie het niet toelaat om het gevraagde 
bedrag te betalen kan een aanvraag tot financiële ondersteuning worden ingediend bij Stichting 
Leergeld Twenterand. Als basis voor het al dan niet toekennen hanteren zij zoals gebruikelijk bij elke 
Leergeldstichting de norm dat het inkomen van de ouder(s) / verzorger(s) beneden 120% van het 
bijstandsniveau moet liggen. Ouder(s) / Verzorger(s) kunnen een aanvraag indienen 
via www.leergeld.nl/twenterand. Daar is nog meer relevante informatie te vinden. Voor meer 
informatie kunt u ook contact opnemen met meester Erik. 

 
 
We hopen met de invoering van WIS Collect het betalingsverkeer voor u als ouder en voor ons als 
school te vergemakkelijken. Voor vragen over het nieuwe betaalsysteem kunt u natuurlijk altijd bij 
ons terecht. 
 

 

http://www.leergeld.nl/twenterand
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Regel van de maand 

 

Deze maand staat deze schoolregel centraal. Op school bespreken we de regel 

en waar nodig oefenen we de regel in. Hoe ga je om met spullen die je van 

school in bruikleen krijgt en die volgend jaar door een ander gebruikt gaan 

worden? Wat zijn de voordelen van zuinig omgaan met je spullen en je spullen 

netjes opruimen? Wat is de waarde van (school)spullen en hoe kunnen we daar 

goed en duurzaam mee omgaan. Misschien kunt u thuis ook eens over deze 

regel en dit onderwerp doorpraten, alvast bedankt! 

Open Huis 

(herinnering) 

Gezien de huidige maatregelen moet 

ook dit jaar het Open Huis in aangepaste 

vorm georganiseerd worden. Nieuwe 

ouders kunnen daarom een afspraak 

maken voor een persoonlijke 

kennismaking en rondleiding. In de 

afbeeldingen vindt u de flyer voor het 

aangepaste Open Huis. 

 

Oproep verkeersbrigadier 

(herinnering) 

Er is opnieuw een vacature ontstaan bij de 

verkeersbrigadiers. De vaste verkeersbrigadier van de maandagmorgen bij de Puntbrug is allen nog 

om de week beschikbaar. We zoeken daarom naar een nieuwe brigadier voor de oneven weken. 

Eventuele belangstelling kan via de mail (e.schutmaat@oranjeschoolvroomshoop.nl ) doorgegeven 

worden, bij het brigadieren hoort een cursus deze kan in overleg ingepland worden. 

 

mailto:e.schutmaat@oranjeschoolvroomshoop.nl
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Agenda 

14 februari Volgende nieuwsbrief 

Februari (op afspraak) Open Huis, persoonlijke afspraak 

2 februari Studiedag, alle kinderen vrij 

21 t/m 25 februari Voorjaarsvakantie 

28 februari t/m 4 maart (online) Tienminutengesprekken 

4 maart Eerste rapport mee 
De  hele schoolkalender staat op Social Schools, onder de knop ‘Agenda’. 


