Nieuwsbrief 4
29 oktober 2018

In en om de school
Hopelijk heeft iedereen een fijne herfstvakantie gehad en zin om er op school weer tegenaan te
gaan. De komende tijd staan er natuurlijk weer allemaal leuke en gezellige dingen op het
programma. Werken over de herfst (bekijk ook onze mooie herfsttafel in de hal), de finales van de
voorleeswedstrijden van groep 5/6 en groep 7/8, de intocht van sinterklaas en natuurlijk de
kerstwandeling. Zo mogen we naast het harde werken in de klassen ook samen feest vieren, we
wensen jullie fijne weken!
Voor de herfstvakantie hebben we afscheid genomen van juf Elselien. Juf Elselien heeft vorig jaar
haar LIO-stage bij ons op school gelopen in groep 5 en na de vakantie ingevallen in groep 6. We
willen juf Elselien heel veel succes wensen op het Nieuwoord (waar ze nu mag invallen) en
ontzettend bedanken voor wat ze voor de Oranjeschool gedaan heeft. Juf Alrieke is na de
herfstvakantie teruggekomen in groep 6b en juf Joanne is weer begonnen in groep 8. Fijn dat jullie
er weer zijn en succes! Juf Bertine heeft voor de vakantie juf Joanne vervangen in groep 8 en gaat nu
weer terug naar groep 6b. Juf Bertine, namens groep 8, ontzettend bedankt!
Zo ziet het er vanaf de herfstvakantie uit in groep 6b en 8:
6b: maandag, dinsdag en woensdag om de week, juf Alrieke
woensdag om de week, donderdag en vrijdag, juf Bertine
8: maandag, dinsdag en woensdag, juf Joanne
woensdag, donderdag en vrijdag, meester Gerwin
Namens het team en met vriendelijke groet,
Meester Erik
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Kind op Maandag
De komende twee weken gaan we verder luisteren naar de verhalen van Mozes en het volk Israël.
Na veertig jaar onderweg geweest te zijn door de woestijn komt het volk aan in bij het Beloofde
Land. Er komt een nieuwe leider, Jozua. Hij mag het volk meenemen het Beloofde Land in. In het
Beloofde Land mag het volk Israël een nieuwe start maken. Wat zou jij graag helemaal anders willen
doen, als je het opnieuw mocht aanpakken? Wie kan jou daarbij helpen?
Week 44: 29-10 t/m 2 november 2018
Een kijkje in het land, Numeri 13: 1-24
Kijk maar uit!, Numeri 13: 25-33
Het komt goed, Numeri 14: 1-8
Week 45: 5 t/m 9 november 2018
Mozes sterft, Deuteronomium 34: 1-12
De doortocht door de Jordaan, Jozua 3
Twaalf stenen, Jozua 4

Schoolbiebactie Bruna
Allemaal bedankt voor het meesparen, we hadden € 40,00 te besteden bij de Bruna en hebben daar
dit jaar prentenboeken voor aangeschaft voor de onderbouw.

Bag 2 School
We hebben met elkaar 1038 kilo kleding ingezameld voor Bag 2 School en daarmee € 311,40 voor
school verdiend. Het geld dat we met deze actie verdienen gebruiken we voor het kamp van
groep 8 naar Ameland. Door deze actie twee keer per jaar te houden kunnen we
tegemoetkomen in de extra kosten die dit kamp met zich meebrengt. Het is de bedoeling dit bedrag
hier elk jaar voor te gebruiken, zodat alle kinderen daar uiteindelijk in groep 8 van profiteren.
De volgende Bag 2 School-actie wordt weer in het voorjaar gehouden (de datum volgt nog), doet u
weer mee? (Er kan nu natuurlijk alweer gespaard worden, een week van tevoren kunnen de zakken
op school worden ingeleverd.)
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Communicatie ouders
Naar aanleiding van vragen en feedback van een aantal (nieuwe) ouders hebben we in het team en
met een meedenkende ouder onze oudercommunicatie onder de loep genomen. In de huidige
situatie weten niet alle ouders hoe ze school het beste kunnen benaderen. Verder hebben
verschillende ouders aangegeven niet altijd te weten waar ze informatie kunnen vinden. Dit
schooljaar gaan we dat aanpakken, met als doel overzichtelijke informatievoorziening en goed
georganiseerde korte lijntjes met school. Hieronder alvast een aantal zaken op een rijtje.
Welk communicatiemiddel gebruiken we waarvoor:


Website: voor algemene informatie over de school (zoals: schoolgids, kalender en
ouderinformatie)
Klasbord: nieuwtjes en foto’s uit de groep
Mail: om iets door te geven in de vorm van een mededeling (wanneer school telefonisch niet
bereikbaar is, mag een ziekmelding evt. ook via de mail gedaan worden)
Bellen/ langskomen: wanneer het goed is om elkaar te spreken





Hieronder volgt een overzicht van de mailadressen van de leerkrachten (die worden ook in de
nieuwe schoolgids opgenomen):
Groep
1
1
1/2
1/2
2
2
3
4a
4a
4b
4b
5
5
6a
6a
6b
6b
7
7
8
8

Leerkracht
Juf Gerdien
Juf Ria
Juf Marjolein
Juf Marloes
Juf Ineke
Juf Ria
Juf Kelly
Juf Daniëlle
Juf Rilana
Juf Marieke
Juf Tirza
Juf Veroni
Juf Désirée
Juf Judith
Juf Janneke
Juf Alrieke
Juf Bertine
Meester Henk Jan
Juf Lumarja
Juf Joanne
Meester Gerwin
Meester Erik

Mailadres
g.kleinjan@oranjeschoolvroomshoop.nl
r.mulder@oranjeschoolvroomshoop.nl
m.hamberg@oranjeschoolvroomshoop.nl
m.dogger@oranjeschoolvroomshoop.nl
i.westera@oranjeschoolvroomshoop.nl
r.harmsen@oranjeschoolvroomshoop.nl
k.gerrits@oranjeschoolvroomshoop.nl
d.zomer@oranjeschoolvroomshoop.nl
r.snippe@oranjeschoolvroomshoop.nl
m.van.doorn@oranjeschoolvroomshoop.nl
t.smeijers@oranjeschoolvroomshoop.nl
v.reinders@oranjeschoolvroomshoop.nl
d.lammers@oranjeschoolvroomshoop.nl
j.tanate@oranjeschoolvroomshoop.nl
j.scholten@oranjeschoolvroomshoop.nl
a.wolters@oranjeschoolvroomshoop.nl
b.wessels@oranjeschoolvroomshoop.nl
h.j.otten@oranjeschoolvroomshoop.nl
l.kelder@oranjeschoolvroomshoop.nl
j.kottier@oranjeschoolvroomshoop.nl
g.van.dijk@oranjeschoolvroomshoop.nl
e.schutmaat@oranjeschoolvroomshoop.nl
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Verder gaan we een aantal zaken m.b.t. communicatie aanpakken:




Er komt binnenkort een vernieuwde website. De site is het uithangbord van school en we
zullen ervoor zorgen dat deze (beter) up to date gehouden wordt.
Er komt een kalender voor ouders (op papier of digitaal), waarin alle bijzonderheden
vermeld staan en waarin extra informatie te vinden is over de gang van zaken op school.
De informatiebrief voor de nieuwe groep wordt eerder verstrekt. De kinderen krijgen deze
aan het eind van het jaar mee voor de volgende groep, zodat de gang van zaken in de
nieuwe groep meteen bij de start van het nieuwe schooljaar bekend is.

Dank voor het meedenken (daar staan we altijd voor open!) en verdere informatie over
ontwikkelingen m.b.t. communicatie volgt.

Didactisch Coachen
Een aantal jaren geleden zijn we op de Oranjeschool begonnen met het traject Thinking for Learning,
waarbij kinderen binnen de les denkvaardigheden aangeleerd worden door middel van
samenwerkingsopdrachten. De kinderen leren informatie verwerken, redeneren, onderzoeken,
creatief denken en evalueren. Met dit traject gaan we dit schooljaar verder, een deel van het team
gaat dit traject ook verder verdiepen met Didactisch Coachen. In dit (individuele) traject leren
leerkrachten hoe ze effectieve feedback kunnen geven en de juiste vragen kunnen stellen,
afgestemd op de leerlingen. Er is elk jaar een leerteam dat het traject volgt, zij worden hierin
individueel en in het leerteam gecoacht door onze onderwijsadviseur/ trainer Jan Vermeij. Het
leerteam bestaat uit juf Marjolein, juf Kelly, juf Marieke, juf Veroni, juf Désirée en juf Judith. In de
groepen van deze juffen vinden soms klassenbezoeken en filmopnames (waarin het handelen van de
leerkracht centraal staat) plaats. Verder zijn er ook twee teambijeenkomsten over feedback en
vragen stellen, waarvan we er al één hebben gehad. We hopen op een mooi traject, met mooie
opbrengsten voor onze school!

Agenda
12 november
5 december
18 december
24 december t/m 4 januari

Volgende nieuwsbrief
Sinterklaasviering
’s avonds Kerstwandeling rond school
Kerstvakantie, de kinderen zijn
vrijdagmiddag 21 december allemaal om
11.45 vrij!
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