Nieuwsbrief 1
10 september 2018

Nieuw jaar, nieuwe uitdagingen
Maandagmorgen 3 september, school gaat weer beginnen. Op het plein
hoor je overal hetzelfde gesprekje, maar met een heel verschillende
insteek. “Mooie vakantie gehad, maar nu weer over tot de orde
van de dag.” Of juist: “Het was heerlijk, het had nòg wel een paar weken
mogen duren.” Voor alles is een tijd en dat geldt natuurlijk ook voor de
vakantie. We mogen nagenieten van een prachtige zomervakantie
en uitkijken naar de volgende vakantie, maar ook
onze “gewone” dagen liggen natuurlijk vol avonturen en
uitdagingen. Bedenk eens wat voor nieuwe dingen je dit jaar
allemaal gaat leren en wat je allemaal staat te wachten thuis,
op school, op je sportclub of waar dan ook! Misschien ga je voor het eerst
naar (je nieuwe) school, leer je lezen of neem je dit jaar afscheid van de basisschool. Hoe jouw jaar
er ook uit ziet, wij hebben er zin in om samen met jou het avontuur en de uitdaging aan te gaan!
Veel plezier en succes dit jaar!
Namens het team van de Oranjeschool
Erik Schutmaat
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In en om school
In de zomervakantie is onze conciërge Ton Kruiskamp getroffen door een (licht) hartinfarct. Na
onderzoek bleek dat hij omleidingen nodig had. Afgelopen dinsdag is Ton geopereerd en heeft hij
deze omleidingen gekregen. De operatie is geslaagd, maar het herstel van Ton zal nog wel even
duren. Ton zal daarom de komende periode vervangen worden door Bert Kamermans. Ton vanaf de
Oranjeschool: Beterschap en we hopen dat je snel weer bij ons bent! Bert, fijn dat je Tons taken
voorlopig over kunt nemen, van harte welkom!
Afgelopen dinsdag is ook juf Riekje geopereerd, zij heeft een nieuwe heup gekregen. Juf Riekje, van
harte beterschap en tot gauw!
Als u een kaartje wilt sturen zijn dit de adressen:
Ton Kruiskamp, Bevert 12, 7681 ZG Vroomshoop
Riekje Labrijn, Oranjestraat 35, 7681 DN Vroomshoop

Bedankje bruiloft juf Judith en John

Dank jullie wel!
14 juli 2018 is voor ons een onvergetelijke dag geworden! Dank u/jullie wel voor uw grote
belangstelling en medeleven. Attenties van (oud) leerlingen, ouders en zelfs opa’s en oma’s!
Het was overweldigend!
Fantastisch om te ervaren dat u ons het geluk zo gunt.
(juf) Judith en John
Jackingson, Kevensly
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Kind op Maandag
De komende twee weken gaan we luisteren naar de verhalen van Mozes. Mozes wordt geroepen
door God om een moeilijke opdracht uit te voeren, maar hij hoeft het niet alleen te doen. Dat geldt
ook voor ons als we moeilijke dingen moeten doen, denk maar aan het liedje: “Ga met God en Hij zal
met je zijn”. Misschien is het leuk om deze verhalen ook thuis in je eigen (kinder)bijbel te lezen (na
het eten bijvoorbeeld)!
Week 37: 10 t/m 14 september 2018
Mozes wordt geroepen, Exodus 3:1-14
Mozes wil niet, Exodus 3:15 - 4:17
Mozes gaat terug naar Egypte, Exodus 4:18-31
Week 38: 17 t/m 21 september 2018
Naar de farao, Exodus 5:1-11
De plagen, Exodus 7-10
De uittocht, Exodus 12:29-42

Jarigen op de nieuwsbrief
Door de veranderingen in de privacywetgeving (AVG) is het niet toegestaan om zonder toestemming
persoonsgegevens met anderen te delen. Binnen PCBO is er momenteel een werkgroep bezig om te
kijken wat er moet gebeuren om onze organisatie AVG-proof te krijgen (daarover later zeker meer).
Omdat ouders nu nog geen toestemming hebben gegeven voor het delen van specifieke gegevens,
zijn we terughoudend in het delen van deze gegevens. Om die reden zullen de verjaardagen
(voorlopig) niet vermeld worden op de nieuwsbrief.

Regel van de maand: “Stop, Loop, Praat.”
Afgelopen schooljaar hebben we met het team de schoolregels onder de loep genomen. We hebben
allereerst bepaald welke regels er nodig zijn en hoe we deze het beste kunnen formuleren. Dit zijn
onze nieuwe schoolregels:









Stop, loop, praat.
Hand in hand oké, slaan, schoppen, duwen, daar doen wij niet aan mee!
Ik, jij, hij of zij: Iedereen hoort erbij!
We lopen met de fiets aan de hand over het plein, dat is wel zo veilig en fijn!
We houden onze school schoon, dat vinden wij heel gewoon!
We weten goed hoe het met de spullen van onszelf en anderen moet!
Rustig lopen en praten in de gang: Dat weten wij allang!
We laten nette woorden horen, dan hoeft niemand zich te storen!

De regels hangen in alle klassen en worden met de kinderen geoefend en besproken.
De regel van deze maand is “Stop, Loop, Praat.” Deze regel houdt in dat wanneer er iets aan de hand
is, de leerlingen weten welke stappen ze moeten nemen.
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We willen graag stimuleren dat de kinderen (kleine) problemen zelf oplossen. Dat doen ze door de
drie stappen te volgen. Wanneer er iets gebeurt dat ze niet leuk vinden geven ze dat aan door
“Stop” te zeggen. Als het ongewenste gedrag door blijft gaan komt “Loop”, je loopt uit de situatie
weg en negeert het ongewenste gedrag. Als dat ook niet werkt ga je naar een leerkracht en vertel je
je verhaal (“Praat”). De leerkracht praat met de leerling die het gedrag overkomen is en vervolgens
met de veroorzaker van het gedrag. De leerkracht wijst deze leerling in ieder geval op de regel en
zorgt voor een passende maatregel bij het gedrag. De kinderen worden er wel duidelijk op gewezen
dat wanneer ze meteen hulp nodig hebben, ze de eerste twee stappen over mogen slaan en direct
naar de leerkracht mogen komen.

Sportcarrousel 20 september
In de bijlage zit de brief voor de Sportcarrousel (sportdag) van 20 september voor de groepen 3 t/m
8. Belangrijk om te weten: groep 3 t/m 5 zijn ’s morgens aan de beurt (dan is groep 6 t/m 8 vrij!) en
groep 6 t/m 8 ’s middags (dan is groep 3 t/m 5 vrij!).

Krentenbaard en Hoofdluis
Na de zomervakantie hebben we te maken gekregen met krentenbaard en hoofdluis. In de bijlage
een folder van de GGD over krentenbaard. Deze richtlijnen houden we op school ook aan. In de
folder staat te lezen wat te doen bij krentenbaard en of kinderen wel of niet naar school kunnen. Als
de plekjes zijn ingedroogd en de behandeling is begonnen, kunnen kinderen gewoon naar school
komen. Wanneer er sprake is van (grotere) plekken waardoor andere kinderen besmet kunnen
raken kan het zijn dat in overleg (met ouders, school en evt. huisarts) wordt besloten om kinderen
thuis te houden tot het besmettingsgevaar geweken is.
Wanneer er bij de luizencontrole neten of luizen worden gevonden, neemt school contact op. Als er
neten gevonden worden kan de behandeling na school beginnen. Wanneer er luizen gevonden
worden, is het wenselijk dat de kinderen (in overleg met ouders) meteen opgehaald worden zodat er
zo snel mogelijk met de behandeling begonnen kan worden.
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Van Snappet naar Chromebook
De tablets van Snappet zijn ingeruild voor Chromebooks. Op deze Chromebooks werken de kinderen
aan de software van rekenen, spelling en taal. Deze Chromebooks bieden natuurlijk ook heel veel
mogelijkheden om op andere manieren digitaal te werken. We houden u in de nieuwsbrief op de
hoogte van het werken met de Chromebooks, kom gerust ook eens binnen kijken.
We hebben daarbij ook een nieuwe taalmethode gekregen: Taal Actief 4. In groep 4
krijgen de kinderen les uit de boeken, vanaf groep 5 werken de kinderen dus digitaal
aan deze methode.

Schoolgids op de site/ Kalender
De schoolgids voor het komende schooljaar staat op de website. In de schoolgids staat onder andere
het jaarrooster en de richtlijnen voor het aanvragen van verlof. Ik werd door een attente ouder
gewezen op het feit dat de kalender nog niet gevuld is, hier wordt aan gewerkt! Het jaarrooster is
dus ook in de schoolgids terug te vinden.

Ter info: Jeugdsport- en cultuurfonds
Graag willen wij u via deze mail (nogmaals) informeren over het Jeugdsportfonds en
Jeugdcultuurfonds Twenterand en het Schoolpakket. Als gemeente vinden we het belangrijk dat alle
kinderen
kunnen meedoen in de samenleving en daar ook de kans toe krijgen. Daarom brengen wij deze
ondersteuningsmogelijkheden voor kinderen en jongeren nogmaals bij u onder de aandacht. Het
blijkt namelijk dat veel inwoners nog niet van het bestaan van deze regelingen weten.
Het gaat om het volgende:
 Jeugdsport- en cultuurfonds
o Dankzij het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds kunnen kinderen in gezinnen die
minder geld hebben toch naar een sportvereniging of meedoen met culturele
activiteiten. Het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds betalen de contributie en
eventueel benodigde attributen zoals bijvoorbeeld een hockeystick of sportkleding.
In bijgevoegde folder is meer informatie te vinden.
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Bag 2 School
Wij doen als Oranjeschool mee aan 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.
Woensdag 17 oktober komt Bag 2 School de door ons ingezamelde kledingzakken halen, de zakken
kunnen vanaf maandag 8 oktober t/m dinsdag 16 oktober op school ingeleverd worden (niet eerder
i.v.m. beperkte opslagruimte op school). Voor meer informatie, zie de brief (gaat deze week mee).

Zending
Nog even een bericht over de zending. De maanden voor de zomervakantie hebben we gespaard
voor de stichting ‘Red een kind.” We zijn heel blij dat we 300 euro kunnen overmaken aan deze
stichting. Voor 50 euro kan een koe gegeven worden of voor 20 euro een geit en voor 5 euro een
kip. Emmy en Anne Kaas hebben spulletjes verkocht op de rommelmarkt en de helft van de
opbrengst aan school gegeven voor de zending. Nu kunnen we nog 2 geiten of 4 kippen erbij geven!!
Super…Heel erg bedankt!
Heel erg bedankt allemaal voor het meesparen. We gaan nu verder sparen voor een ander doel.
Hierover volgt nog nader bericht.

Agenda
18 september
19 september 9.00
19 september 10.30
20 september

26 september 9.00
26 september 10.30
1 en 2 oktober
3 oktober
8 t/m 16 oktober

Oudercontactavond
Info-ochtend groep 3
Info-ochtend groep 1/2
Sportcarrousel
- ’s morgens 3 t/m 5 (6 t/m 8 vrij!)
- ’s middags 6 t/m 8 (3 t/m 5 vrij!)
Info-ochtend groep 1
Info-ochtend groep 2
10-minutengesprekken
Start Kinderboekenweek
Inleveren zakken Bag 2 School
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