Nieuwsbrief 6
27 november 2017

Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137
De Oranjeschool: “Ieder kind zijn/ haar talent!” Daar moest ik aan denken bij het volgende gedicht
en de prachtige maandopening van groep 6:

Met vriendelijke groet, Erik Schutmaat

NIEUWSBRIEF 2017/2018 – nummer 6
Ora njes chool Vroomshoop – Ieder kind zijn talent!

Pa gi na 1

In en om school
Op de Oranjeschool gaat het maar door met het goede nieuws, juf Wendy (groep 5a) is zwanger! Juf
Wendy namens alle kinderen, ouders en leerkrachten van de Oranjeschool van harte gefeliciteerd,
we wensen jullie een fijne tijd waarin jullie mogen uitkijken naar de geboorte van jullie tweede
kindje.
Kyara (groep 4b) heeft een zusje gekregen, Nynah! Kyara, we wensen jou en je familie veel geluk.
Van harte gefeliciteerd en nu maar genieten van dat kleine wonder! Het kaartje is als bijlage
meegestuurd.
Met het zoontje van juf Rilana gaat het erg goed, als hij zelfstandig kan drinken mag hij waarschijnlijk
vandaag naar huis. We wensen juf Rilana en Bennie veel geluk met Kyen en hopelijk mogen ze vanaf
vandaag lekker thuis gaan genieten van hun prachtige kereltje. Het geboortekaartje van Kyen is ook
als bijlage meegestuurd.

Kind op Maandag
Advent, de tijd van hoop en verwachting waarin we uit mogen kijken naar de geboorte van de Here
Jezus. Deze weken luisteren we daarom naar de verhalen van Jesaja, Zacharias en Elisabeth en
Maria.
Week 48 ■ 27/11 - 01/12
Laat je stem horen!
Jesaja 2: 1-5, Jesaja 7: 1-17 en Jesaja 40: 1-11
Jesaja mag de mensen gaan vertellen dat het goed komt in hun land. Maar welke woorden moet hij
gebruiken? God zelf geeft hem zijn woorden. Daardoor kan Jesaja vertellen over de vrede die komen
zal en hoe God voor de mensen zal zorgen.
Week 49 ■ 04/12 - 08/12
Speciaal voor jou
Lucas 1: 5-56
De priester Zacharias brengt in de tempel een offer. Dat is een geschenk voor de Heer. Maar de Heer
geeft Zacharias een nog veel groter geschenk: Hij en Elisabet zullen een kind krijgen, Johannes de
Doper. Later krijgt ook Maria bezoek van een engel. De engel vertelt haar dat Jezus geboren zal
worden. Dat is speciaal voor Maria en voor ons allemaal.
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Jarigen
In deze komende gezellige weken gaat niet alleen Sinterklaas zijn verjaardag vieren, ook de
volgende juf en kinderen zijn jarig! Van harte gefeliciteerd en alvast een fijne dag!
27 november: Juf Ineke
28 november: Gydo (groep 6) en Colin (4a)
29 november: Jesse (6)
1 december: Lisa (6) en Ids (7)
2 december: Dennis (8)
3 december: Sam (5b)
5 december: Colin (8)
7 december: Giel (5a)
8 december: Annelyn (2) en Evi (6)
10 december: Anouk (6)

Vervolg Staking
Op 5 oktober hebben bijna alle basisscholen in Nederland meegedaan aan de staking. Daarmee
hebben we onze zorgen geuit over de stand van zaken in het Nederlandse basisonderwijs. Er werd
actie gevoerd voor werkdrukverlaging en loonsverhoging. Als Oranjeschool hebben we meegedaan
aan deze stakingsactie, niet omdat we ontevreden zijn over ons werk of loon (wij hebben namelijk
prachtig werk en goede arbeidsomstandigheden), maar omdat we ons zorgen maken over de
toekomst van ons vak. Zijn er in de toekomst ook nog genoeg gemotiveerde mensen die voor dit
prachtige vak gaan kiezen? En worden wij in de gelegenheid gesteld om het beste uit onze leerlingen
te halen?
Omdat de regering nog (niet helemaal) tegemoetkomt aan de wensen van het Nederlandse
basisonderwijs is er een nieuwe landelijke stakingsdag aangekondigd, dinsdag 12 december. De
regering heeft tot 5 december de tijd gekregen om alsnog aan deze wensen tegemoet te komen,
doen ze dat niet dan vindt er 12 december een nieuwe stakingsdag plaats.
We hebben als team nagedacht over de vraag of we opnieuw aan deze actie mee gaan doen. Als
team zijn we van mening dat er nog geen passende oplossing is gevonden en daarom scharen wij
ons opnieuw achter de actie. Dat betekent dat wanneer de actie op 12 december doorgaat, de
Oranjeschool mee gaat doen en de school die dag dicht is. Bij voorbaat onze excuses voor het
ongemak op korte termijn, maar wij hebben onze keuze gebaseerd op wat het onze leerlingen in de
toekomst hopelijk op gaat leveren.
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Communicatie: Klasbord, mail en nieuwsbrief
Zoals in de vorige nieuwsbrief is aangegeven hebben wij Klasbord ingevoerd. Ee n erg leuke manier
om op de hoogte te blijven van wat er allemaal in de klas gebeurt. In de vorige nieuwsbrief en de
brief die u van de leerkracht hebt gekregen staat hoe u zich aan kunt melden. Omdat alle klassen nu
zelf hun nieuws delen met de ouders komt het onderdeel “Achter de schermen van groep …” in de
nieuwsbrief te vervallen.
In het volgende overzicht staat welk communicatiemiddel voor welk doel gebruikt kan worden:





Klasbord: Op Klasbord komen berichten en foto’s vanuit de groep te staan. Ook een oproep
van de leerkracht kan via Klasbord gedeeld worden. Zolang nog niet alle ouders bij Klasbord
aangesloten zijn wordt dit ook nog via de mail gedeeld. Het is de bedoeling dat alleen ouders
en leerkrachten de groep via Klasbord volgen.
Nieuwsbrief: In de nieuwsbrief komt het algemene nieuws van school te staan. In de
nieuwsbrief komen ook berichten en foto’s van schoolactiviteiten te staan.
Mail: De mail wordt gebruikt voor zakelijke mededelingen. Wanneer er of vanuit de ouders
of vanuit school behoefte is om ergens over door te praten, geven wij de voorkeur aan een
persoonlijk gesprek (telefonisch of op school).

Activiteiten
Voorleeswedstrijd
Wat een spannende finale: Esmee, Jenneke en Meike (groep 8) en Senne, Chantal en Esmée (uit
groep 7) waren ontzettend aan elkaar gewaagd. Het liefst had de jury (juf Stieni, juf Riekje en
meester Erik) drie kinderen doorgestuurd naar de volgende ronde. Na lang wikken en we gen heeft
de jury gekozen voor Esmee uit groep 8. Esmee las uit het boek “De Gorgels” van Jochem Myjer.
Vooral de rustige manier van lezen en het contact maken met het publiek gaf uiteindelijk de
doorslag en maakte Esmee tot de terechte winnares. Esmee veel succes bij de volgende ronde!
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Sinterklaas
Op dinsdag 5 december komt Sinterklaas weer bij ons op de Oranjeschool. Om 9.00 uur verwachten
we de Sint en zijn Pieten. Alle kinderen zullen hem voor de school verwelkomen. Wilt u de Sint ook
zien aankomen, dan bent u om 9.00 uur van harte welkom.
Wilt u uw fiets dan op de daarvoor bestemde plek voor de school neerzetten? De parkeerplaats
houden we vrij voor de kinderen.
Alle kinderen worden `s morgens om 8.30 uur op school verwacht.
De kinderen van groep 1 t/m 4 vieren het Sinterklaasfeest met Sinterklaas in het speellokaal en
mogen een bakje meenemen voor de pepernoten.
De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn om 11.45 uur vrij.
De kinderen van groep 5 t/m 8 vieren het pakjesfeest in de klas. De kinderen van groep 5 t/m 8 zijn
gewoon om 14.15 uur klaar.
We hopen dat het een mooi Sinterklaasfeest wordt voor iedereen.
Kerst
Een bericht van de kerstcommissie:

Om alvast in uw agenda te noteren: Kerstviering, woensdag 20 december.
Dit jaar vieren we het kerstfeest in de kerk. Woensdagavond 20 december bent u van harte
welkom in Kerkelijk Centrum Irene. Om 19.00 uur begint het kerstfeest met als thema: 'Geen
stille nacht!'

.OM(over

na te)DENKEN

Agenda
5 december
10 december
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Sinterklaas op school, groep 1 t/m 4
11.45 vrij
Volgende nieuwsbrief
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