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Nieuwsbrief
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Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Algemene agenda
JUNI 2022
3 jun
6 jun
7 jun – 10 jun
13 jun
13 jun
16 jun
17 jun
21 jun
22 jun
29 jun
30 jun

Jubileummarathonflyer mee
Vrij ivm 2e Pinksterdag
Avond4daagse
Start jubileummarathon
Creatieve opdracht
Dansdag
Nieuwsbrief
Schoolreis
Vrij ivm studiedag
Vossenjacht
MR-vergadering

voor diegene die zich hebben ingeschreven

groepen 1 tot en met 7
16:30 – 18:00 uur
19:30 – 21:00 uur

https://app.socialschools.eu/calendar

100 jaar!
Vandaag krijgen alle kinderen een flyer mee met daarop de activiteiten van onze jubileummarathon. De
leerkrachten zijn samen met de OR druk bezig met het voorbereiden van deze activiteiten en het belooft een mooi
feest te worden. Twee activiteiten vallen buiten de schooltijden, deze zijn niet verplicht maar wel bijzonder leuk!
Maandagochtend 13 juni verzamelen we met de hele school op de stoep bij de hoofdingang, om ons jubileum
officieel te maken. U bent welkom hierbij aanwezig te zijn. De kinderen gaan na het officiële gedeelte over de rode
loper de school binnen.
A4D
Voor alle lopers van de avondvierdaagse: succes en vooral veel plezier!
Sportdag
Op maandag 20 juni a.s. hebben we een speciale jubileum sportdag.
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Groepen 3, 4 en 5
Kinderen starten om 8.30 uur op school. Met de leerkracht lopen ze naar de gymzaal voor: tag-spelletjes, een
super gave free runningbaan en een soort lasergamen! Om 12:00 uur zijn ze terug op school.
Groepen 6, 7 en 8
Kinderen worden om 13:00 uur verwacht bij het gymlokaal (Werfstraat). Kinderen die overblijven gaan met de
leerkrachten mee naar de gymzaal. Om 15:00 uur zijn ze terug op school. Ook zij gaan tag tikspel ,lasergamen en
free running spelen!
De kinderen worden op school verwacht in sportieve kleding en schoenen waarop gerend kan worden dus geen
slippers of instappers. Bij sommige kinderen gaan de gymschoenen echt kapot of worden te klein. Dringend
verzoek om deze te vervangen gezien we nog enkele weken school hebben.
Wij willen graag Wesley4motion bedanken voor het mogelijk maken van deze dag!
Overige activiteiten
Inzake de overige activiteiten wordt u nader geïnformeerd.
Informatie gymlessen
Ook in het nieuwe schooljaar is het belangrijk voor de gymlessen om;
- Goed schoeisel te dragen. Dit zijn gympen met een profiel eronder (dit mag een zwarte/gekleurde zool
zijn zolang die maar niet afgeeft). Geen turnschoentjes of pantoffels of schoenen met lichtjes erin. Dit
geeft teveel afleiding.
- t-shirt met korte broek, trainingsbroek of legging.
- Groepen 7 en 8 mogen een plastic roldeodorant meenemen (geen glazen of spuit deodorant)
- Sieraden zijn niet toegestaan. Lange oorbellen moeten worden uitgedaan (knopjes mogen wel).
Kettingen, ringen, armbandjes en horloges moeten worden afgedaan.
- Lange haren moeten tijdens de gymles vast.
Website
Op de website vindt u verschillende verslagen , brieven en overzichten onder het kopje ‘Algemene brieven’:
https://www.willemvanoranjeschool.nl/algemene-brieven
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Geen bijlagen

WWW.WILLEMVANORANJESCHOOL.NL
Nieuwkomers tot en met 03-06-2022
Kayleigh
Van harte welkom !!!!!
De jarige(n) tot en met 17-06-2022
Lewis
Mia
Mikas
Ella
Danisha
Thomas
Van harte gefeliciteerd!!!!
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