Nieuwsbrief
8 september 2017

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

In en om school
De zomervakantie ligt weer achter ons en we zijn weer “Back to school”. Een nieuw schooljaar
waarin we niet de beste hoeven te zijn, maar wel elke dag beter dan gisteren proberen te worden.
Zo mogen we uitgroeien tot Superhelden, allemaal op onze eigen manier en met onze eigen
talenten. Een nieuw jaar betekent ook dat we weer even moeten wennen: een nieuwe juf of
meester, een nieuw plekje in een nieuw lokaal, nieuwe boeken (of tablets!) en nieuwe gezichten in
de school…
Over deze nieuwe gezichten verderop in deze nieuwsbrief meer, maar één van deze nieuwe
gezichten ben ik natuurlijk zelf. Als ik dit schrijf zitten de eerste drie dagen op de Oranjeschool er op
en ik kan jullie vertellen dat ik het hier nu al heel erg naar mijn zin heb. Wat een warm welkom door
het team, kinderen en ouders: De Oranjeschool is wat dat betreft een school om trots op te zijn!
Voor iedereen met wie ik nog geen kennis heb gemaakt, dat gaat vroeg of laat vast gebeuren.
Vakantie is een mooie gelegenheid om de boel de boel te laten en je zorgen opzij te zetten. Jammer
genoeg lukt dat niet altijd, juf Bertine heeft in de zomervakantie het vervelende bericht te horen
gekregen dat er borstkanker bij haar is geconstateerd. Juf Bertine wordt binnenkort geopereerd en
weet nu nog niet precies hoe het vervolgtraject eruitziet. Juf Bertine wordt, zo lang haar ziekteverlof
duurt, vervangen door juf Wendy de Lange uit Rijssen.
We wensen juf Wendy veel plezier en succes bij ons op school en juf Bertine en natuurlijk ook juf
Ineke veel sterkte en Gods zegen in deze spannende tijd!
Namens het team en met vriendelijke groet, Erik Schutmaat
PS: Voor ouders die een kaartje willen sturen naar juf Bertine het adres is: juf Bertine Wessels, Van
Dieststraat 15, 7681 BH Tubbergen.
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Kind op Maandag
Hieronder volgt een overzicht van de bijbelverhalen die we de komende 2 weken in de klas te horen
krijgen. Misschien een mooie gelegenheid om thuis over door te praten!
Week 37 ■ 11/09 - 15/09: Wie ben jij?
Genesis 27: 1-46
Als Isaak zijn oudste zoon de zegen wil geven, gaat Jakob in de plaats van zijn broer. Hij verkleedt
zich en neemt het eten mee waar zijn vader om gevraagd heeft. Als Esau later terugkomt, is de
zegen voor de oudste al vergeven.
Week 38 ■ 18/09 - 22/09: Ik heb het voor je over
Genesis 28: 10-22 en Genesis 29: 1-20
Jakob gaat weg van zijn ouders en zijn broer Esau. In de woestijn doet hij een bijzondere ontdekking:
God gaat met hem mee. Over een ladder gaan engelen naar boven en beneden: God overbrugt de
afstand tussen de aarde en de hemel. Jakob komt bij zijn oom Laban en wordt verliefd op Rachel.
Hij werkt zeven jaar voor zijn oom om met Rachel te kunnen trouwen.

Jarigen
We wensen de volgende kinderen en meester alvast een hele fijne verjaardag, maak er een mooie
dag van!
11 september: Lisa (groep 7)
12 september: Meez (5a), Koen (5b) en Joep (8).
13 september: Tara (4b)
19 september: Jurre (7) en Lotus (4a)
21 september: Saar (3a) en meester Henk Jan
22 september: Jaël (4a)
24 september: Rico (7)

Wij sparen voor…
De komende periode gaan we sparen voor stichting Philadelphia Namibië, een stichting die
weeskinderen in nood ondersteunt in Namibië. Het doel van de stichting is: praktische hulp bieden
aan weeskinderen (en andere kwetsbare kinderen), verhogen van voedselzekerheid, ondersteunen
in ontwikkeling van kennis en vaardigheden en evangeliseren. In de folder in de bijlage staat extra
informatie. Laten we allemaal proberen een steentje bij te dragen, van harte aanbevolen.
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Activiteiten: Uitnodiging oudercontactavond
Dinsdag 19 september is er onze jaarlijkse oudercontactavond. Dit is een avond voor het hele gezin!
De hele avond zal in het teken staan van Prinsen en Prinsessen. Vanaf 17.30 uur bent u van harte
welkom om het feest mee te vieren. Op het schoolplein staan verschillende kraampjes waar u
heerlijk kunt eten en er zijn leuke spelletjes! De kinderen mogen verkleed komen. Natuurlijk is er tijd
om gezellig de vakantieverhalen uit te wisselen onder het genot van eten en drinken, met gezellige
muziek op de achtergrond.
Bent u goed in het bakken van taarten, of vindt u het gewoon leuk om te doen, dan kunt u zich
opgeven voor de taartenwedstrijd. De opgavelijst hangt op het bord bij groep 2. De taarten worden
deze avond beoordeeld door een jury en u kunt een leuke prijs winnen. Wilt u zich nu al opgeven?
Dat kan ook door een mailtje te sturen naar Gerrinda Vos.
Ook zal er deze avond een verloting zijn. Heeft u thuis nog nieuwe, ongebruikte spullen en wilt u
deze beschikbaar stellen voor de verloting dan kunt u contact opnemen met Gerrinda Vos.
(gerrindavos@gmail.com).
Deze avond is om 19.00 uur afgelopen.

Nieuwe leerlingen
Op deze foto staan de nieuwe kinderen die na de zomervakantie bij ons op school begonnen zijn, we
wensen jullie een fijne tijd op de Oranjeschool!

Boven: Tyler en Femke (groep 1) Links: Koen en Liss (groep 5b en groep 5a) Rechts: Coen (groep 1)
Voor: Plien, Lise, Finn en Jeremy (groep 1).
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Nieuwe gezichten
Behalve juf Wendy zijn er nog een aantal nieuwe gezichten bij ons op school. Juf Elselien Ramerman
gaat haar LIO-stage lopen in groep 5a. Zij begint daar na de kerstvakantie mee en gaat dan de dagen
van juf Alrieke overnemen, tot dan volgt ze haar reguliere stages in deze zelfde groep.
Julia Broekhuis (groep 1), Stein van Nuil (groep 4a) en Lotte Winkel (groep 3) gaan dit jaar hun stage
voor hun opleiding MBO-onderwijsassistent bij ons op school lopen. Anne Ekkel heeft hier vorig
schooljaar al stage gelopen en blijft dit jaar op de Oranjeschool.
Allemaal van harte welkom en een hele fijne tijd op de Oranjeschool!

We gaan weer beginnen! De Teken- en Schilderclub
Omdat we het belangrijk vinden om tegemoet te komen aan de talenten van onze leerlingen willen
we net als vorig jaar weer teken- en schilderlessen verzorgen voor kinderen die zich daar graag in
willen ontwikkelen. Ook als je niet zo goed kunt tekenen of schilderen, maar het gewoon leuk vindt
om te doen, dan kun je je opgeven!
Juf Anneke wil ook dit jaar de teken- en schilderlessen gaan geven en daar zijn we heel blij mee.
Vorig schooljaar hebben we de meest prachtige schilderkunst van de kinderen in de school zien
hangen, bijna niet van echte kunstenaars te onderscheiden!
De lessen zullen één keer per drie weken worden gegeven voor de groepen 3 t/m 8. De lessen
starten rond 13.45 uur en zijn om 14.00 uur afgelopen. De kinderen blijven op school eten. Juf
Anneke eet met hen. De precieze invulling, data en tijden hoort u nog.
De kosten zijn € 5,00 per jaar. De Oranjeschool stelt een lokaal en materiaal ter beschikking.
Als uw kind hier belangstelling voor heeft dan kunt u uw kind opgeven bij de eigen leerkracht.
Opgave kan nog t/m dinsdag 19 september. U hoort daarna zo snel mogelijk op welke woensdagen
uw kind aan de beurt is. De eerste les staat op woensdag 27 september gepland.
Kinderen die vorig jaar al teken- en schilderlessen hebben gevolgd moeten zich wel opnieuw
opgeven als ze mee willen doen.
We hopen ook dit jaar weer veel nieuwe kunst aan de muur te krijgen!
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Achter de schermen in groep…
Zoals u waarschijnlijk al gezien heeft, heeft deze nieuwsbrief een nieuw gezicht gekregen. Eén van
de veranderingen is dat er niet in elke nieuwsbrief van elke groep een stukje staat. Het is de
bedoeling dat we t.z.t. overgaan op Klasbord, een handige app waarin leerkrachten direct nieuws en
foto’s met hun groep en de ouders kunnen delen. De leuke foto’s en nieuwtjes zijn vanaf dat
moment dan ook op Klasbord te vinden. Tot die tijd schrijven de groepen bij toerbeurt een stukje
voor de nieuwsbrief en wordt u voor organisatorische zaken via de mail op de hoogte gehouden.
Deze week nog geen “Achter de schermen in groep…”, maar houd de volgende nieuwsbrieven goed
in de gaten.

OM(over na te)DENKEN

Agenda
11 september
13-15 september
14 september
15 september
19 september
19 september
20 september
25 september
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Inspiratiedag: alle kinderen zijn vrij!
Schoolkamp groep 8
Sportdag groep 6 en 7 (zie mail)
Sportdag groep 3,4 en 5 (zie mail)
Prinsjesdag
Oudercontactavond
Informatie-ochtend groep 3
Volgende nieuwsbrief (verschijnt elke twee
weken)
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