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Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Algemene agenda
MAART 2022
10 mrt - 18 mrt
18 mrt
21 mrt
22 mrt
24 mrt
25 mrt
25 mrt

10-minutengesprekken
Rapport mee
Schaatsen
Kijkkwartier
MR vergadering
Nieuwsbrief
Vrij ivm studiedag

APRIL 2022
1 apr
1 apr
8 apr

Disco
Disco
Nieuwsbrief

groepen 3, 4, 5, 6, 7, 8
groepen 5, 6, 7, 8
08:30 – 08:45 uur
19:30- 21:00 uur

groepen 1/2 Blauw, 1/2 Geel, 3, 4 17:15 – 18:00 uur
groepen 5, 6, 7, 8 18:30 – 19:30 uur

https://app.socialschools.eu/calendar

Schaatsen groep 5-6-7-8
Corona en een zware storm gaan ons niet tegenhouden, we proberen het gewoon opnieuw.
Maandagmiddag 21 maart gaan we naar de ijsbaan. De leerkrachten zullen een oproep doen voor vervoer en de
tijden van vertrek doorgeven.
Let op: de kinderen gaan tussen de middag niet naar huis en nemen allemaal een lunchpakket mee. Alle
schaatsinformatie (bijvoorbeeld over schaatshuur) vindt u op de website
https://www.willemvanoranjeschool.nl/algemene-brieven
Juf Karina
Kijkkwartier
Zoals aangekondigd in de nieuwsbrief voor de vakantie hebben we een nieuw kijkkwartier ingepland: dinsdag 22
maart. U bent van harte welkom om tot 8.45 uur, een kijkje te nemen in de klas en in de schriften van je
zoon/dochter.
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Disco 1 april a.s.
Nu de corona maatregelen achter ons liggen kunnen we ook
weer vooruitkijken en leuke activiteiten organiseren vanuit de
Ouderraad. Daarom organiseren we op vrijdag 1 april, na
schooltijd, een schoolfeest/disco in de gymzaal. Lekker dansen
& plezier maken met elkaar. Het thema is “Glitter&Glamour”
dus laat de kinderen los in de verkleeddoos en leef je uit, een
spiderman pak vinden wij trouwens ook heel erg glitter &
glamour.
De tijden van het feest:
Groep 1,2,3,4: Van 1715 tot 18:00
Groep 5,6,7,8: Van 1830 tot 19:30
De kinderen kunnen via de hoofdingang naar binnen.
Voor de organisatie willen we graag weten wie er komen dus
meld je kinderen aan via Social Schools. Denise stuurt
maandag 14 maart a.s. een mail, waar u uw kind(eren) kunt
inschrijven. Tevens vult u in door wie uw kind(eren) worden
opgehaald, zodat er geen kinderen alleen naar huis gaan.
Tot vrijdag 1 April!

Jubileum
Regelmatig plaatsen we een terugblik naar 100 jaar Willem van Oranjeschool op onze website.
Oud-leerling Jaap, vond zijn klassenfoto van klas 6 van 1960 terug. Hij is nu 74 jaar en blikt terug naar toen.
Lege cardridges, toners en batterijen?
Op school staat een verzamelbak voor cardridges en toners, en een bak voor batterijen. Wat handig dat je dit elke
dag op school kunt inleveren! De school krijgt een vergoeding voor een volle bak.
Verzoek vanuit de straat
Van omwonende het verzoek de fietsen op afstand van geparkeerde auto's neer te zetten. Dit om schade te
voorkomen bij het omwaaien of omstoten van de fiets.
Verzoek vanuit de universiteit van Utrecht tot deelname onderzoek, voor leerlingen vanaf 8 jaar
‘Hoe gaat het met de Jeugd van Tegenwoordig’ is de titel van onderzoek door de afdeling
ontwikkelingspsychologie van de Universiteit Utrecht. De Jeugd van Tegenwoordig heeft de afgelopen twee jaar
veel veranderingen en beperkingen meegemaakt. Voor sommigen was dit heel lastig door het gebrek aan sociale
contacten of door de moeite met online les. Door beter te begrijpen hoe het nu met de jeugd van tegenwoordig
gaat kunnen we kinderen en jongeren beter helpen. Het onderzoek bestaat uit het invullen van een online
enquête, waar ouders eerst toestemming voor moeten geven. Als dank voor deelname mag iedere deelnemende
jeugdige namens het project een euro doneren aan een goed doel naar eigen keuze! Help je De Jeugd van
Tegenwoordig te helpen? Klik dan op deze link voor meer informatie en
deelname: https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_0fbosSVBEbhabgG
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Thema kunst gestart in groep geel en blauw met een heuse kunstenaar!

Website
Op de website vindt u verschillende verslagen , brieven en overzichten onder het kopje ‘Algemene brieven’:
https://www.willemvanoranjeschool.nl/algemene-brieven
- GGD-flits (ook in het Engels)
- Uitnodiging webinar

WWW.WILLEMVANORANJESCHOOL.NL
Nieuwkomers tot en met 10-03-2022
Can
Van harte welkom!!!!!
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