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Nieuwsbrief
Schooljaar : 2021/2022
Nummer : 16
Datum : 20-05--2022
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Algemene agenda

MEI 2022
25 mei t/m 03 jun
26 mei
27 mei

CITO periode
Vrij ivm Hemelvaart
Vrij ivm Hemelvaart

JUNI 2022
25 mei t/m 03 jun
3 jun
6 jun
7 jun – 10 jun

CITO periode
Nieuwsbrief
Vrij ivm 2e Pinksterdag
Avond4daagse

voor diegene die zich hebben ingeschreven

https://app.socialschools.eu/calendar

Na twee weken vakantie zijn we begonnen aan het laatste deel van het schooljaar. Zeker geen onbelangrijk deel!
Er wordt nog veel geleerd en geoefend en we vieren het jubileum van onze school. Voor ons 100-jarig bestaan
starten we maandag 13 juni aan een jubileummarathon: vier weken lang vieren we minimaal 1 dag in de week
feest met uiteenlopende activiteiten. Deze vinden meestal plaats onder schooltijd. Binnenkort krijgen de kinderen
een flyer mee waar de activiteiten op staan.
Vacature oudergeleding GMR TWijs
Onze school maakt, samen met 30 andere scholen, deel uit van TWijs. Door dit bestuur wordt bovenschools beleid
gemaakt waarbij een medezeggeschapsraad betrokken is. Deze GMR bestaat uit ouders en leerkrachten. Door het
vertrek van drie ouders uit de GMR, ontstaan er vacatures in de oudergeleding. Als u, als ouder van de Willem van
Oranjeschool, interesse heeft in het deel uitmaken van de GMR dan horen we dat graag! U mag zich dan voor 5
juni melden bij onze MR (mrwvo@outlook.nl) of bij de directie. Ook voor vragen en meer informatie zijn we
bereikbaar.
Indien er meer dan drie aanmeldingen zijn TWijsbreed, zullen er eind juni/begin juli verkiezingen worden
gehouden. De MR-en kiezen dan de nieuwe GMR-leden. Bij drie aanmeldingen kunnen deze kandidaten zonder
verkiezing in de GMR plaatsnemen.

1

Avond4Daagse
Als u uw kind(eren) nog niet hebt opgegeven, dan kunt u dit nog doen tot maandag 23 mei a.s.
Toetsen
De cito-toetsen worden afgenomen tussen 23 mei en 3 juni, in de groepen 3 t/m 7. Het is fijn als alle kinderen op
school zijn en geen afspraken hebben met bijvoorbeeld de tandarts.
De resultaten geven inzicht in wat een leerling al goed begrijpt of juist lastig vindt. Die informatie gebruiken we
om ons onderwijs vorm te geven. We zien bijvoorbeeld dat een kind met de extra instructie vooruit is gegaan, of
dat een kind juist extra instructie nodig heeft.
Leerplicht
In de vorige nieuwsbrief stonden de data voor de schoolvakanties en studiedagen. Goed om daarbij te vermelden
is dat een dag eerder vrij nemen om eerder op vakantie te gaan niet is toegestaan. Directie is verplicht dit te
melden bij de leerplichtambtenaar. Houdt u er bij het boeken/plannen van een vakantie rekening mee dat u kunt
vertrekken na schooltijd. Dit geldt voor alle leerlingen vanaf 5 jaar.
Juf Karina is er weer!
Nadat juf Karina haar pols had gebroken met het schoolschaatsen zijn er gymlessen uitgevallen maar is er ook een
badmintonclinic geweest, heeft een stagiaire onder begeleiding van de leerkrachten gym gegeven en was er elke
week uiteraard judo. Nu staat juf Karina op maandag en vrijdag weer in de gymzaal en daar zijn we, leerkrachten
en leerlingen, heel blij mee!
Website
Op de website vindt u verschillende verslagen , brieven en overzichten onder het kopje ‘Algemene brieven’:
https://www.willemvanoranjeschool.nl/algemene-brieven

- Schaapscheren op boerderij Zorgvrij
- GGD nieuwsflits mei 2022

WWW.WILLEMVANORANJESCHOOL.NL
Nieuwkomers tot en met 20-05-2022
Braxton
Romeisa
Pom
Van harte welkom !!!!!
De jarige(n) tot en met 03-06-2022
Can
Guus
Merel
Lotte
Jelle
Van harte gefeliciteerd!!!!
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