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Kind op Maandag 

De komende twee weken staan de volgende Bijbelverhalen op het rooster: 

Week 4 ■ 25/01 – 29/01 

De kracht in jou 
Lucas 4:14-30, 31-37 en 38-39 
In de verhalen van deze week gaat het over kracht. De kracht van de Geest van God, de 
kracht van kwade geesten, van ziekte. De kracht van Jezus blijkt de sterkste te zijn. Wat 
is jouw kracht? 
 

Week 5 ■ 01/02 – 05/02 

Niet te geloven! 
Lucas 5: 1-11, 12-16 en 17-26 
De ene ongelofelijke gebeurtenis volgt op de andere, in de verhalen van deze week. Dat 

is heel bijzonder om mee te maken maar ook verwarrend. De mensen hebben tijd nodig 

om te begrijpen wat deze ervaringen voor hen betekenen. 

Misschien kunt u deze verhalen in deze thuiswerkperiode zelf lezen met uw kinderen en er met hen 

over doorpraten. Op de volgende sites vindt u meer suggesties voor een dagelijks Bijbelmoment: 

 http://www.creatiefkinderwerk.nl/ 

 https://www.bijbelverhalen.nl/  

Noodopvang (herinnering) 

We zijn blij dat we gezinnen waar (één van de) ouders een cruciaal beroep hebben en gezinnen die 

zich op dit moment in een kwetsbare positie bevinden, door middel van de noodopvang kunnen 

ondersteunen. In deze nieuwsbrief willen we u vertellen wat de noodopvang inhoudt en een aantal 

(praktische) zaken met u delen of ter overweging geven. Op deze manier willen de noodopvang 

werkbaar en beheersbaar houden voor u als ouders en school. 

Wat is noodopvang? 

De noodopvang is bedoeld voor: 

- kinderen van wie (één of) beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep; 
- kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk 

nodig is. 
Tijdens de noodopvang werken de kinderen aan de opdrachten die ze als thuiswerk hebben 
gekregen. Er is toezicht en begeleiding, maar er worden geen lessen gegeven op school. De 
begeleiding wordt verzorgd door onze onderwijsassistent (meester Bram), stagiaires en drie 
leerkrachten. De leerkrachten die ingeroosterd worden voor de noodopvang zijn op deze dag 
beperkter beschikbaar voor hun eigen groep. De leerkrachten worden één keer per twee weken 
ingedeeld. Dit gaat dus niet of nauwelijks ten koste van de aandacht voor de eigen groep. 
 

http://www.creatiefkinderwerk.nl/
https://www.bijbelverhalen.nl/
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Aanmelding noodopvang 
 
Er wordt in deze lockdownperiode vaker een beroep gedaan op de noodopvang dan in de vorige 
periode. Omdat de eerste verantwoordelijkheid van de leerkrachten ligt bij het ondersteunen van 
het thuisonderwijs, is het belangrijk dat het aantal leerlingen dat gebruikmaakt van noodopvang 
beheersbaar blijft. We willen u daarom vragen om ook echt alleen in geval van nood een beroep 
op de noodopvang te doen. 
  

Aandachtspunten 

 De kinderen moeten hun schoolwerk meenemen naar de noodopvang. 

 De kinderen moeten zelf eten en drinken meenemen voor de pauzes. 

 Er is alleen noodopvang op school gedurende de reguliere schooltijden, buiten de 

schooltijden kunt u een beroep doen op de kinderopvang (als u daar een contract heeft). 

 Aanmelden voor de noodopvang kan door te mailen met meester Erik: 

e.schutmaat@oranjeschoolvroomshoop.nl (dus niet met de leerkracht) 

 Aanmelden voor de noodopvang kan alleen op werkdagen, aanvragen die in het weekend 

worden verstuurd worden de volgende maandag behandeld.  

 Wanneer u uw kinderen komt halen is het de bedoeling dat u in school de verplichte 

looprichting volgt en een mondkapje draagt. 

Informatie LOES (herinnering) 

LOES wil graag het volgende bericht bij u onder de aandacht brengen:  
 
De scholen zijn weer online begonnen. Wat er gemerkt wordt is dat de spanningen in gezinnen 
toeneemt. De ‘rek is eruit’ horen we meer, vaker zeggen. Het is ook een hele opgave. 
Graag breng ik daarom nogmaals de, voor sommige kinderen, belangrijke kinderclub Billy Boem 
onder de aandacht. 
  

 Een cursus voor kinderen in de leeftijd van 8 – 12 jaar die opgroeien in gezin met stress, 
spanning of psychische problemen, 1 februari:  https://www.loes.nl/agenda/items-op-
datum/kinderclub-voor-kinderen-die-opgroeien-in-gezin-met-stress,-spanning-of-
psychische-problemen.html 
  

Vragen stellen, situaties delen, en tips 
 
*     Ouders kunnen mij altijd benaderen voor een gesprek, voor vragen of gewoon om even 
stoom af te blazen. 
‘Digitaal kopje koffie doen’ kan ‘helpen’, ondersteunend werken voor sommige 
ouders: https://www.facebook.com/loes.twenterand/posts/4672630172809401 

mailto:e.schutmaat@oranjeschoolvroomshoop.nl
https://www.loes.nl/agenda/items-op-datum/kinderclub-voor-kinderen-die-opgroeien-in-gezin-met-stress,-spanning-of-psychische-problemen.html
https://www.loes.nl/agenda/items-op-datum/kinderclub-voor-kinderen-die-opgroeien-in-gezin-met-stress,-spanning-of-psychische-problemen.html
https://www.loes.nl/agenda/items-op-datum/kinderclub-voor-kinderen-die-opgroeien-in-gezin-met-stress,-spanning-of-psychische-problemen.html
https://www.facebook.com/loes.twenterand/posts/4672630172809401
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Agenda 

In de agenda staan de activiteiten vermeld, zoals ze zijn gepland. Het kan zijn dat activiteiten niet of 

in een andere vorm doorgaan. We houden u daarvan tijdig op de hoogte d.m.v. de nieuwsbrief en 

door de agenda in Social Schools aan te passen.  

2 februari Open huis  

3 februari Studiedag 

8 februari Volgende nieuwsbrief 

Week van 8 t/m 12 februari 10-minutengesprekken (u wordt z.s.m. 
geïnformeerd over de vorm van deze 
gesprekken) 

12 februari 1e rapport mee (u wordt z.s.m. 
geïnformeerd over hoe we hier gezien de 
huidige omstandigheden mee omgaan) 

22 t/m 26 februari Voorjaarsvakantie 
 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).

 


