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Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137

Niet om wat je doet, maar om wie je bent
Zo heet de kerstcampagne van de EO. Onbekende mensen worden nietsvermoedend op een podium
gevraagd, als de toneelgordijnen opengaan krijgen ze een staande ovatie van het publiek. Een
applaus gratis en voor niets! Niet om wat ze gedaan hebben, maar gewoon om wie ze zijn! Wat een
prachtige manier om naar kerst te kijken. Jezus is voor ons naar deze wereld gekomen, niet om wat
we doen maar om wie we zijn! God kent ons al vanaf het begin, van binnen en van buiten. Met de
kinderen van school zingen we daar ook over:
God kent jou
vanaf het begin
helemaal van buiten
en van binnenin
Hij kent al je vreugde
en al je verdriet,
want Hij ziet de dingen
die een ander niet ziet
Bij God hoeven we dus niet stoer te doen of indruk te make n. Hij weet wie we zijn en kijkt verder
dan hoe we ons voordoen. Juist daarvoor is Jezus naar deze wereld gekomen, om te laten zien dat
we geliefd zijn en bij God mogen horen om wie we zijn en niet om wat we doen.
Wat een mooie gedachte, en wat een mooi idee om zo het kerstverhaal te mogen delen! Op de site
van de EO kun je zelf ook een applaus aan iemand versturen en zo deze prachtige kerstboodschap
verspreiden. https://www.eo-acties.nl/gift
Namens het team wens ik jullie allemaal een gezegende kersttijd en daarna een fijne kerstvakantie!
Erik Schutmaat
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Kind op Maandag
Wat een prachtige tijd, deze twee weken mogen we uitkijken naar het kerstfeest met deze prachtige
verhalen en vervolgens het feest van Jezus’ geboorte samen vieren!
Week 50 ■ 11/12 - 15/12
Het is begonnen
Lucas 1: 57-80 en Matteüs 1: 18-25
Zacharias kon niet meer praten nadat de engel hem het bijzondere nieuws had verteld. Maar als
Johannes geboren is, zingt Zacharias het uit van blijdschap.
Als Jozef hoort dat Maria een kind verwacht, weet hij niet goed wat hij moet doen. Kan hij maar
beter weggaan bij Maria? In de nacht komt er een engel bij hem. De engel vertelt dat Jezus geboren
zal worden en dat Jozef samen met Maria voor hem zal zorgen.
Week 51 ■ 18/12 - 22/12
Een lied uit de hemel
Lucas 2: 1-20 en Johannes 1: 1-18
Jezus wordt geboren in Betlehem. Herders in het veld horen een bijzonder lied en gaan op weg. In
de bovenbouw lezen we ook uit Johannes 1, waarin bezongen wordt dat het licht in de wereld
gekomen is.

Jarigen
Komende twee weken en in de kerstvakantie zijn de volgende kinderen en leerkrachten jarig, alvast
van harte gefeliciteerd:
12 december: Lisa (groep 5b)
13 december: Jan (3b)
15 december: Ramon (8)
17 december: Lotte (3a)
25 december: Kristian (5a)
28 december: Sander (8) en Aymee (5b)
30 december: juf Kelly Derks
31 december: Saar (2)
1 januari: Wietse (8)
3 januari: Bente (1/2) en Wouter (7)
4 januari: Lianne (7)
5 januari: Loes (8)
6 januari: Roan (5a)
7 januari: Marée (6)
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MR
De MR (medezeggenschapsraad) wil graag even aandacht voor het volgende:
De medezeggenschapsraad bestaat uit twee vertegenwoordigers vanuit het personeel en 2 vanuit de
ouders. Vanuit het personeel zijn dit Judith Boessenkool en Rilana Snippe, vanuit de ouders zijn dit
Melanie Huisman en Bertha Olthof.
Een ieder die zitting heeft in de raad doet dit voor 4 jaar. De eerste 2 jaar alleen in de MR en de
laatste 2 jaar in zowel de MR als de GMR.
In de GMR zitten ook de afgevaardigden van de Kennedyschool, de Linde en Nieuwoord. Tijdens
deze vergaderingen worden kwesties besproken die alle basisscholen binnen onze vereniging
aangaan (zoals management rapportage, investeringen ter zake van huisvesting/onderhoud,
vervangingsbeleid etc.).
In de MR worden vooral kwesties m.b.t. de eigen school besproken (zoals formatie, continurooster,
etc.).
Aan het eind van elk schooljaar is één vertegenwoordiger aftredend en met ingang van augustus
2018 komt er een nieuwe vertegenwoordiger. Aan het eind van dit schooljaar is Bertha Olthof
aftredend. Na de meivakantie zullen er verkiezingen komen voor een ni euwe vertegenwoordiger
namens de ouders. Te zijner tijd hoort/leest u daar uiteraard meer over.
Als er kwesties zijn waarvan u als ouders vindt dat deze ook in de MR zouden moeten worden
besproken, dan horen wij dit heel graag. U kunt ons op school aanspre ken of bereiken via
email: mroranjeschoolvroomshoop@gmail.com
Met vriendelijke groet,
Rilana, Judith, Melanie en Bertha

Verkeerssituatie
Vanuit de verkeersbrigadiers kreeg ik het verzoek om te verduidelijken waarom het de bedoeling is
dat kinderen en ouders wachten met oversteken totdat de verkeersbrigadier dat aangeeft. Zoals
bekend helpen de verkeersbrigadiers kinderen en ouders oversteken op verschillende plaatsen bij
elke brug. Het kan dus zo zijn dat de brigadiers nog verderop kinderen en ouders over laten steken,
terwijl u al klaarstaat aan de Oranjestraat. Het is dan de bedoeling dat u wacht totdat de brigadiers
terug zijn en een teken hebben gegeven dat u over kunt steken. Wij begrijpen natuurlijk wel dat u
prima in staat bent om zelf met uw kinderen over te steken. Het gevaar zit hem dan alleen in de
kinderen die daar zonder ouder staan en ook op eigen houtje over gaan steken. Daarom hebben we
voor iedereen een vaste afspraak: Je mag pas oversteken als de brigadier dat aangeeft. Deze
afspraak geldt dus voor kinderen en ouders. We hopen dat we op uw begrip en medewerking
mogen rekenen. Het gaat natuurlijk in de eerste plaats om de vei ligheid van de kinderen!
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Staking 12 december
Zoals vermeld in de mail naar alle ouders op 6 december:
In de nieuwsbrief van 27 november hebben we al melding gedaan van het feit dat de Oranjeschool
zich opnieuw schaart achter de landelijke staking in het basisonderwijs. Aangezien de regering niet is
ingegaan op de oproep van het basisonderwijs om iets te doen aan het (dreigende) lerarentekort en
de te grote werkdruk in het basisonderwijs, gaat de staking van dinsdag 12 december door. Dat
betekent dus dat de kinderen van de Oranjeschool komende dinsdag 12 december vrij zijn.
Nogmaals onze excuses voor het op korte termijn ontstane ongemak, we hopen dat deze maatregel
zich op lange termijn voor onze leerlingen uitbetaald.
Op deze dag zal een groot deel van het team naar de stakingsbijeenkomst gaan in Hoogeveen om
daar hun zorgen te uiten. Een ander deel van het team heeft ervoor gekozen om deze dag te
gebruiken voor werkdrukverlichting en op school aan het werk te gaan.

Activiteiten
Twenteranddictee
Namens de Oranjeschool hebben Senne (groep 7) en Bram (groep 8) aan het Twenteranddictee
meegedaan. Het dictee werd gehouden op dinsdag 28 november in de raadszaal van het
gemeentehuis. Aangemoedigd door de vele fans hingen Senne en Bram kromgebogen over t afel om
de moeilijke zinnen op papier te krijgen. Het dictee ging over de nagellakactie (of nagellak -actie?)
van Tijn voor Serious Request vorig jaar. Senne en Bram hebben het erg goed gedaan, maar zijn
jammer genoeg niet in de prijzen gevallen. Desondanks (één woord?) zijn we natuurlijk apetrots (of
toch apentrots?) op jullie!
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Sinterklaas
Dinsdag 5 december was het dan zover, Sinterklaas kwam op de Oranjeschool. Wie had dat nog
gedacht na al die pech met Zielepietje, de aangespoelde cadeautjes en alle andere problemen. Toch
leek het ook dinsdag even weer fout te gaan, alleen de pieten kwamen op een motor aan scheuren…
we waren even bang dat Sinterklaas niet zou komen, maar hij bleek een achteringang gevonden te
hebben! Gelukkig (en gemeente het kan dus wel!) Sinterklaas was al op het plein!
Toen kon het feest beginnen: De groepen 1 t/m 4 hebben hun kunsten vertoond aan Sinterklaas en
een prachtig cadeau gekregen en in de groepen 5 t/m 8 hebben de kinderen zelf prachtige su rprises
voor elkaar gemaakt (wat zaten er fantastische creaties bij!).
Sinterklaas en iedereen die heeft geholpen, bedankt voor deze leuke dag!
Hieronder een paar foto’s, er staan meer foto’s op de site en Klasbord.
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Voorleeswedstrijd groep 5 en 6
Donderdag 7 december was de finale van de voorleeswedstrijd van groep 5 en 6. De juryleden (juf
Stieni en juf Riekje) hadden er een hele kluif aan om de winnaar te bepalen, maar uiteindelijk zijn de
volgende kinderen in de prijzen gevallen: op de eerste plaats Tim (groep 6), op de tweede plaats
Sophie (ook uit groep 6) en op de derde plaats Emmy (groep 5b). Heel goed gedaan allemaal!

Kerstviering
Kerstviering voor de kinderen van de Oranjeschool, hun ouders/verzorgers, broers/zussen (vanaf 4
jaar), opa's en oma's - Geen stille nacht.
In alle klassen is iedereen al druk bezig om de kerstviering tot een groot succes te maken. Er wordt
flink geknutseld en vanuit alle klassen klinken prachtige kerstliederen. Er worden ook gebede n en
gedichten ingestudeerd en zelfs een musical.
Woensdag 20 december om 19.00 uur bent u van harte welkom om het kerstfeest samen met ons te
vieren in Kerkelijk Centrum Irene.
Deze avond zal er gecollecteerd worden voor IJM (International Justice Mission). Dit is een
mensenrechtenorganisatie, die zich inzet tegen onder andere moderne slavernij en mensenhandel.
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OM(over na te)DENKEN

Agenda
12 december
20 december
22 december
8 januari
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Staking: alle kinderen zijn vrij!
19.00 kerstviering Kerkelijk Centrum Irene
Kerstvakantie: alle kinderen zijn ’s middags
vrij.
Volgende nieuwsbrief
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