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Verkeersbrigadiers: Het probleem is nog (steeds) niet opgelost!
In de nieuwsbrief heeft pas een oproep gestaan voor nieuwe verkeersbrigadiers. Dit heeft helaas
nog te weinig nieuwe vrijwilligers opgeleverd.
Veel kinderen maken gebruik van de diensten van de brigadiers bij de Puntbrug en Tonnendijkbrug
's morgens om 8.15 en 's middags na schooltijd. Wanneer u uw kinderen zelf veilig van huis naar
school (en weer terug) wilt laten fietsen, kunnen we niet zonder de hulp van deze vrijwilligers. Aan
het eind van het schooljaar neemt er weer een aantal verkeersbrigadiers afscheid, daarom moet de
groep weer aangevuld worden.
Wat vragen we van u:
- deelnemen aan de cursus in juni
- een (vast) kwartier per week beschikbaar om bij één van de bruggen te helpen oversteken
Omdat de groep nu met name bestaat uit ouders van bovenbouwleerlingen, willen we ook met
name de ouders van onderbouwleerlingen oproepen hier eens over na te denken. Wanneer er niet
voldoende nieuwe aanmeldingen komen, kan het zijn dat er volgend jaar op bepaalde momenten
geen verkeersbrigadiers zijn en u er zelf voor moet zorgen dat uw kind veilig over kan steken.
Wie heeft er elke week een kwartiertje over voor de veiligheid van de leerlingen van de
Oranjeschool?
Voor meer informatie:
- Gerrinda Vos (gerrindavos@gmail.com)
- Carina Oude Voshaar (coudevoshaar@hotmail.com)
- Erik Schutmaat (e.schutmaat@oranjeschoolvroomshoop.nl)
OPGEVEN KAN VIA DE MAIL OF VIA DE OPGAVELIJSTEN IN DE KLEUTERHAL!
Alvast bedankt voor het meedenken!

Kind op Maandag
Na een tijd van verdriet breekt voor Naomi nu weer een gelukkige tijd aan. Ruth trouwt met Boaz en
zij krijgen samen een zoon. We staan stil bij de vraag: Wat is geluk?
Week 21: 20 t/m 24 mei 2019
Weer terug bij Naomi: Ruth 3: 16-18
In de stadspoort: Ruth 4: 1-12
Een kleinzoon voor Naomi: Ruth 4: 13-17
Met Pasen vierden we dat Jezus is opgestaan. Het graf was leeg en Jezus verscheen aan zijn
leerlingen. Maar daarmee is het niet afgelopen. Het is nog lang niet voorbij. Het verhaal van Jezus
gaat door, toen en nu.
Week 22: 27 t/m 29 mei 2019
Lucas besluit nog een boek te schrijven: Handelingen 1: 1-13
Jezus gaat naar de hemel: Handelingen 1: 4-11
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Schoolvoetbal
De meiden van groep 8 mochten het vorige week woensdag in de regionale finales gaan proberen in
Heino. Ze hebben daar heel goed gevoetbald en zelfs een wedstrijd gewonnen! Super knap dames,
ook al zat de volgende ronde er niet in. Wij zijn natuurlijk supertrots op onze kampioenen! En Greg
natuurlijk bedankt voor het coachen!

Schoolkorfbal
De sportsuccessen rijgen zich dit jaar aaneen op de Oranjeschool, want de eerste en tweede plaats
bij het schoolvoetbal waren er de successen bij het schoolkorfbal. Het schoolkorfbaltoernooi werd
nl. bij maar liefst 4 van de 6 groepen gewonnen door de Oranjeschool. Verder waren er nog twee
tweede plekken en een derde plek te vieren. Kampioenen van groep 3, groep 5, groep 7 en groep 8:
van harte gefeliciteerd! En groep 8 veel succes in de volgende ronde!
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Werkzaamheden Oranjestraat vrijdag 24 mei
We ontvingen een brief waarin werkzaamheden aangekondigd worden voor komende vrijdag. Wilt u
hier vrijdag rekening mee houden bij het halen en brengen?
Hieronder een deel uit de brief met een verklaring van de overlast en een oproep zoveel mogelijk op
de fiets te komen:
Op vrijdag 24-05-2019 staan er werkzaamheden gepland bij de woning aan de Oranjestraat 40 te
Vroomshoop waarbij een kraan nodig is. Deze zal voor een bepaalde tijd de uitritten en weg volledig
blokkeren. De kraan is aanwezig vanaf 07:00 uur tot ongeveer 15:00 uur.
Omdat de weg volledig geblokkeerd wordt willen wij u vriendelijk vragen om uw auto/auto’s elders
te parkeren. Of zo mogelijk deze dag op de fiets te komen. Dit om de overlast welke deze blokkade
veroorzaakt te beperken.

Cursusaanbod gemeente Twenterand voor ouders en kinderen
Voor kinderen van groep 7 , 8 én hun ouders die de overgang gaan maken naar vervolgonderwijs
 Maandag 19 augustus 2 daagse cursus ‘Met plezier naar school’, zie flyer in bijlage
https://www.loes.nl/agenda/items-op-datum/plezier-op-school.html



Dinsdag 18 juni is er de theatervoorstelling De Grote Sprong in Vroomshoop. Speciaal
voor ouders én kinderen uit groep 7 en 8 en de 1e groep VO onderwijs. Zie flyer in bijlage.
https://www.loes.nl/agenda/items-op-datum/11571-2019-06-18.html

Voor ouders met kinderen in de leeftijd van 12 – 16 jaar:
 Dinsdag 4 juni, start de cursus ‘Pubers met pit’. Deze cursus is voor ouders met kinderen in
de leeftijd van 12 – 16 jaar. Zie flyer in bijlage
https://www.loes.nl/agenda/items-op-datum/11378-2019-06-04.html

Agenda
27 t/m 29 mei
30 en 31 mei
10 juni
12 juni
17 juni
18 juni
26 juni
5 juli
9 juli
12 juli

Kamp groep 8
Vrij i.v.m. Hemelvaartsdag
Vrij: Tweede Pinksterdag
Studiedag, alle kinderen vrij
Tienminutengesprekken
Tienminutengesprekken
Meesters & Juffendag (om gezamenlijk alle
verjaardagen te vieren)
Tweede rapport mee
Afscheidsavond groep 8
Laatste schooldag, alle kinderen zijn om
10.30 vrij!

NIEUWSBRIEF 2018/2019 – nummer 16
Oranjeschool Vroomshoop – Ieder kind zijn talent!

Pagina 4

