Nieuwsbrief 9
5 februari 2017

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

“Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.”
Pippi Langkous
In deze periode van Cito-toetsen en schooladviezen voor groep 8 kwam ik het volgende stukje tegen
in een scheurkalender:
Wist je dat het gemiddelde kind helemaal niet bestaat? Dat iedereen net als Pippi unieke kwaliteiten
bezit? Hoe vreemd is het dan dat wij in Nederland zoveel standaardiseren? Voortdurend wordt
gemeten of je past bij de gemiddelde lat. Je apgarscore bij je geboorte, de resultaten van je Cito-toets
en zelfs het niveau van het voortgezet onderwijs wordt bepaald door gemiddeldes.
Wat zou er gebeuren als we net als Pippi gaan doen waar we goed in zijn? Als we elkaar gaan helpen
om het beste van jezelf te zijn? Geen functioneringsgesprekken meer over wat je niet kan. Maar
gesprekken over passie en talent en hoe je dat gaat delen met anderen. Examens doen op
verschillende niveaus en nooit meer met pensioen omdat je zo blij bent met wat je doet? Echt het
verschil maken! Voor elkaar! Doe je mee? (Joke Tillemans)
Een prachtige eye-opener in deze weken. Laten we onze kinderen vooral niet afrekenen op hun
resultaten door ze met gemiddeldes te vergelijken, maar aan de slag gaan met hun unieke talenten!
Namens het team,
Erik Schutmaat
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In en om de school
Het begint zo langzamerhand een traditie te worden…
Wanneer één van de collega’s aan het team wil meedelen dat er een kindje op komst is, wordt er
een heerlijke pot drop meegenomen voor in de personeelskamer. Wanneer er weer eens een pot
gesignaleerd is op tafel, kan het speculeren beginnen: Van wie is het deze keer? En zo ging het
afgelopen donderdag ook, er stond er weer één. Verderop aan tafel een meester met een
glunderende glimlach van oor tot oor (wat verder doorvragen overbodig maakte…).
Meester Henk Jan en Lilian van harte gefeliciteerd met dit mooie nieuws! Wij hopen dat jullie een
goede tijd mogen hebben, waarin jullie uit mogen kijken naar de geboorte van jullie eerste kindje.

Kind op Maandag
Alles wat aandacht krijgt groeit! Luister maar naar de verhalen over de zaaier en het mosterdzaadje.
Jezus wil ons helpen om te groeien in ons leven. Hij is erbij om ons te helpen, ook als het soms eens
stormt.
Week 06 ■ 05/02 - 09/02
Het groeit zomaar
Marcus 3: 13-19, 4: 1-20 en 4: 26-34
Jezus wijst twaalf leerlingen aan die hem kunnen helpen. Hij vertelt over de zaaier die overal zaad
zaait, op de ene plek groeit het beter dan de andere. Hij vergelijkt het koninkrijk van God met een
mosterdzaadje: dat lijkt misschien klein, maar het wordt een grote plant waarin de vogels kunnen
schuilen.
Week 07 ■ 12/02 - 16/02
Storm!
Marcus 4: 35-41 en Marcus 5: 1-20
Jezus en zijn leerlingen komen in een storm op het meer terecht. Terwijl de leerlingen in paniek
raken, ligt Jezus te slapen. Hij brengt de wind en het water tot rust. Aan de overkant van het meer
woont een man met een storm in zijn hoofd. Ook deze storm weet Jezus te bedaren.

Jarigen
De komende twee weken zijn de volgende kinderen juf en meester jarig:
5 februari: Julian (groep 1/2) en Kay (3a)
6 februari: Emma (1/2) en Chayenne (1/2)
7 februari: Mirthe (4a)
8 februari: Toshena (1/2) en juf Marjolein
9 februari: Arshia (8) en Chevano (4a)
10 februari: Jill (3b)
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11 febrauari: Tessa (2)
13 februari: meester Erik
Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Marit in Georgië
Marit is gelukkig weer terug bij ons op school. Na een spannend avontuur in Georgië kan ze haar
fagen-behandeling verder in Nederland afmaken. Marit merkt nu al een groot verschil in haar
gezondheid, maar moet de fagen het komende half jaar nog wel blijven gebruiken. Het lijkt er dus
gelukkig op dat deze onderneming niet voor niets is geweest!
Marit heeft ook verschillende momenten het regionale en landelijke nieuws gehaald. Zo stond ze
afgelopen vrijdag in Tubantia en was ze afgelopen zaterdag te zien in Hart van Nederland op SBS6
(leuk om terug te lezen en kijken!).
Wat was het ook ontzettend mooi om te zien hoe groep 8 met Marit meegeleefd heeft. Dat begon al
in december toen groep 8 ook zelf actie heeft gevoerd om geld bij elkaar te krijgen. Toen Marit in
Georgië zat hebben de kinderen door middel van Facetime contact gehouden en haar een hart
onder de riem gestoken en op de dag dat Marit terugkwam hebben de kinderen van groep 8 haar
met een welkomstcomité welkom thuis geheten.
Als Oranjeschool zijn we natuurlijk supertrots op deze stoere meid en haar superklasgenoten!

Bag 2 School (herinnering)
Wij hebben ons als Oranjeschool aangemeld voor de actie Bag 2 School. Bag 2 School zamelt via
basisscholen en verenigingen kleding in. De basisschool ontvangt voor elke kilo kleding een bedrag
van € 0,30, een bedrag dat mooi op kan lopen! De ingezamelde kleding wordt door Bag 2 School
doorverkocht. 80% van de kleding komt uiteindelijk terecht in Oost-Europa, Afrika, Zuid-Amerika en
Azië en 20% van de kleding wordt gerecycled. Een mooi initiatief met aandacht voor mensen in
armoede en een antwoord op het afvalprobleem. Bovendien kan het onszelf een mooi bedrag
opleveren.
Donderdag 22 maart komt Bag 2 School de door ons ingezamelde kledingzakken halen, de zakken
kunnen vanaf donderdag 15 maart t/m woensdag 21 maart op school ingeleverd worden (niet
eerder i.v.m. beperkte opslagruimte op school).
De ingezamelde kleding moet natuurlijk wel aan een aantal eisen voldoen, wat mag er wel en wat
mag er niet ingeleverd worden:
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ALLE IN TE ZAMELEN SPULLEN ZIJN BEDOELD VOOR HERGEBRUIK.
Wat mag wél ingezameld worden?









Goede kwaliteit tweedehands kleding
Lakens
Dekens
Gordijnen
Knuffelbeesten
Schoenen (per paar)
Riemen/ceintuurs
Handtassen

Wat mag niet ingezameld worden?












Vuile of natte kleding
Gescheurde of beschadigde kleding
Enkele schoenen
Afgeknipt materiaal
Matten
Tapijten (ook geen vliegende)
Kussens
Dekbedden
Snuisterijen
Bedrijfskleding
Industriële gordijnen / industrieel beddengoed

Heeft u kleding of ander textiel (zie lijst) dat weg mag, gooi het dan niet weg maar bewaar het voor
deze actie! Natuurlijk mogen ook opa’s, oma’s, familie, vrienden, buren, collega’s en bekenden met
ons mee sparen! Verdere informatie volgt…

Nieuw op school
Kian, Yara en Silvijn zijn bij ons op school gekomen. We wensen jullie veel plezier op de
Oranjeschool!
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Open dag
Dinsdag 6 februari is de open dag voor nieuwe leerlingen (en hun ouders natuurlijk). De open dag is
’s morgens van 9.00 tot 11.30 en ’s avonds van 18.30 tot 20.30. Allemaal van harte welkom!

OM(over na te)DENKEN

Agenda
6 februari 9.00 – 11.30 en 18.30 – 20.30
12 en 13 februari
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10-minutengesprekken

Pagina 5

