Nieuwsbrief 2
24 september 2018

In en om school
Vanaf de eerste dag na de vakantie was het al spannend, de baby van meester Henk Jan en Lilian kon
elk moment geboren worden. Maar er gingen dagen voorbij en alles bleef rustig (behalve meester
Henk Jan…). Dagen werden een week en nog steeds alles rustig, totdat meester Henk op
woensdagmiddag 12 september meteen na schooltijd ineens in alle haast naar huis ging. Een aantal
uren later was het al zover, dochter Isa Nore (roepnaam Isa) was geboren! Isa weegt 3795 gram, is
53 centimeter lang en veel belangrijker: ouders en dochter maken het goed!
Vanaf de Oranjeschool van harte gefeliciteerd met jullie kleine wonder, we wensen jullie Gods zegen
voor jullie prachtige gezin.
Wilt u een kaartje sturen, het adres is:
Henk Jan & Lilian Otten
Gruttoweg 10
7687 AH Daarlerveen
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In de vorige nieuwsbrief was te lezen dat onze conciërge Ton Kruiskamp en juf Riekje Labrijn allebei
een operatie achter de rug hebben. Gelukkig zijn ze allebei inmiddels weer thuis en kunnen ze zich
weer helemaal richten op hun herstel. We hopen ze beide wanneer het herstel dat toelaat, weer op
school te mogen begroeten. Langs deze weg willen Ton en juf Riekje iedereen hartelijk bedanken
voor de kaartjes en tekeningen die zij gekregen hebben!

Kind op Maandag
De komende twee weken gaan we verder luisteren naar de verhalen van Mozes en het volk Israël.
Het volk Israël is bevrijd maar moet nu door de woestijn trekken op weg naar het beloofde land. In
de woestijn is het leven zwaar en moeten ze helemaal vertrouwen op God, dat valt niet mee!
Kunnen wij vertrouwen op anderen die ons helpen om onze problemen op te lossen? Vertrouwen
wij op God wanneer het moeilijk wordt?
Week 39: 24 t/m 28 september 2018
Tussen muren van water door, Exodus 14: 9-31
Het lied van Mozes, Exodus 15: 1-18
Water!, Exodus 15: 22-26
Week 40: 1 t/m 5 oktober 2018
Brood uit de hemel, Exodus 16: 11-24
Water uit de rots, Exodus 17:1-7
Het bezoek van Jetro, Exodus 18

Muziekcarrousel
Beste ouders en/of verzorgers,
Dit schooljaar gaan we muziek een flink impuls geven. Dit kunnen we mede realiseren door de
subsidie Impuls Muziek die is aangevraagd en toegekend.
Dinsdag 11 september hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 meegedaan aan de Muziekcarrousel
van Muziekschool Pianoforte. Tijdens deze carrousel konden de leerlingen zang, gitaar, viool,
dwarsfluit en de blokfluit uitproberen! Wij hopen allemaal dat de leerlingen de lessen leuk gevonden
hebben.
Met Muziekschool Pianoforte werken we de komende drie jaar samen om muziek weer flink op de
kaart te krijgen binnen ons onderwijs. Met het team gaan we verschillende teamtrainingen volgen,
er worden nieuwe muziekinstrumenten aangeschaft, we werken met een nieuwe muziekmethode:
1,2,3 Zing en er staan allerlei activiteiten op het programma. Naast de activiteiten die we kiezen
vanuit de Cultuurklapper, zijn er muzieklessen voor de groepen 1 t/m 4, een Muziekcarrousel voor
de groepen 5-8 en musicalbegeleiding voor groep 8. Uit onderzoek weten we hoe belangrijk
muziekonderwijs is voor de ontwikkeling van kinderen. In de bijlage vindt u informatie over het
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naschoolse aanbod naar aanleiding van het muziekcarrousel. We hopen van harte dat de kinderen
zich hiervoor opgeven. Het past mooi binnen onze visie: 'Ieder kind zijn talent.'
De leerlingen van De Oranjeschool kunnen zich aanmelden voor muzieklessen bij onze muziekschool
door een mail te sturen naar: info@muziekschoolpianoforte.nl . Toch nog niet helemaal zeker welk
instrument je het leukst lijkt? Maak dan gebruik van het aanbod voor een proefmaand. In deze 4
lessen kan je het instrument naar keuze nog beter gaan uitproberen en kijken of het echt wat voor je
is!
Hartelijke groeten,
Marieke van Doorn, Cultuurcoördinator
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Kinderboekenweek
Van 3 t/m 14 oktober is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert
Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken
stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te
breiden met de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe
meer boeken we kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie:





U koopt van 3 t/m 14 oktober 2018 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale
Brunawinkel en levert de kassabon in op school.
Lever de kassabonnen vóór 1 november 2018 in op school. Wij leveren de kassabonnen in bij
een Brunawinkel.
Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt een
waardebon.
De school mag t/m 18 november 2018 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe
leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.

Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! Kijk voor de
actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons of een Bruna winkel op.

Verkeerssituatie
Wellicht ten overvloede, maar voor de duidelijkheid even een paar verkeersafspraken op een rijtje:






Bij het halen en brengen van kinderen van en naar school geldt een verplichte rijrichting van
Tonnendijkbrug naar Puntbrug (ook al is het geen officiële éénrichtingsweg).
Wij verzoeken kinderen die dichtbij school wonen om zoveel mogelijk lopend of op de fiets
op school te komen (i.v.m. parkeerproblematiek op de Oranjestraat).
Bij het halen en brengen is het niet toegestaan om (fietsen) te parkeren voor de
parkeerplaats voor school. Deze ruimte is bedoeld voor de BSO en de gymbus. Ouders met
een tijdelijke parkeerkaart van school mogen hier ook parkeren.
Bij het oversteken is het de bedoeling dat kinderen èn ouders wachten op een teken van de
verkeersbrigadier. Het gevaar bestaat anders dat er kinderen onbegeleid oversteken.
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Bag 2 School (herinnering)
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).

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

Info-ochtend groep 1
Info-ochtend groep 2
10-minutengesprekken
Start Kinderboekenweek
Inleveren zakken Bag 2 School
Herfstvakantie

NIEUWSBRIEF 2018/2019 – nummer 2
Oranjeschool Vroomshoop – Ieder kind zijn talent!

Pagina 5

