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Nieuwsbrief
Schooljaar : 2021/2022
Nummer : 03
Datum : 01-10-2021
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Algemene agenda
OKTOBER 2021
6 okt
15 okt
18 – 24 okt
25 okt
27 okt
28 okt

Start kinderboekenweek
Nieuwsbrief
Vrij ivm herfstvakantie
Vrij ivm studiedag
Kijkkwartier
van 08:30 uur tot 08:45 uur
MR-vergadering
van 19:30 uur tot 21:00 uur

NOVEMBER 2021
5 nov
19 nov
25 nov

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief
MR vergadering

van 19:30 uur tot 21:00 uur

https://app.socialschools.eu/calendar

Schoolreis
De kinderen hebben vorige week genoten van het schoolreisje naar de Linnaeushof en Duinrell. OR bedankt!
Dit was het uitgestelde schoolreisje van vorig schooljaar, aan het eind van dit schooljaar gaan we dus nog een
keer.

De eerste paal van de Dr. A. Kuyperschool!
22 September 1921 werd de eerste paal geslagen van onze mooie school! Meer
informatie hierover vindt u op de website van de school onder de button
Jubileumnieuws https://www.willemvanoranjeschool.nl/jubileum
Dit moest uiteraard wel wat aandacht krijgen in de klassen: de heer Geels, voorzitter
van de vereniging Van Groen en Prinsterer in 1921, kwam in hoogsteigen persoon een
klein stukje geschiedenis vertellen en aan elk kind een paal(tje) uitdelen: een oudHollands kaneelstokje.
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Brengen en halen
We houden vast aan het brengen van de leerlingen bij drie verschillende ingangen. De kleuters hebben hun eigen
ingang waarbij ze niet onder de voet worden gelopen door de grotere leerlingen. Na het afscheid nemen op het
plein, lopen de kinderen over het algemeen vrolijk naar binnen. Er staat ook altijd een leerkracht bij de deur die de
kinderen een hand kan geven bij het naar binnen gaan. Groep 3 is via de zijdeur direct bij de klas. Het zorgt voor
een rustige start in de klassen.
Nieuwe kinderen kunnen gelukkig de eerste dag(en) weer naar de klas gebracht worden door vader of moeder.
Kijkkwartier
Er staat een kijkkwartier gepland waarbij de leerlingen hun klas en gemaakt werk laten zien aan hun ouders. Het is
heel fijn dat dit weer mag. De lokalen worden, zeker met ouders binnen, goed gelucht door ramen open te zetten.
Een warm vest op school hebben liggen is een aanrader voor de leerlingen.
Door ons bestuur wordt geadviseerd om tijdens bijeenkomsten, ondanks de versoepelingen, te proberen de 1,5
meter te handhaven. Mensen met klachten worden nog steeds geacht thuis te blijven.
Kinderboekenweek
Woensdag 6 oktober: opening van de
Kinderboekenweek 2021!
Thema: Worden wat je wil.
We verzamelen op het schoolplein, alle
kinderen gaan via de steeg het plein op (niet
door de voor- of zijdeur naar binnen).
Als de bel gaat dan gaan de kinderen bij elkaar
staan op de aangegeven plek - het is niet de
bedoeling dat de ouders op het schoolplein
blijven. Groep 1/2 verzamelt bij juf Mireille.
In deze periode zullen de
bovenbouwleerlingen regelmatig in andere
groepen komen om met de andere kinderen te lezen!
Dat is leuk en leerzaam!

Batterijen inzamelen op school
In de hal van de school staat een grote ronde bak voor het inzamelen van oude batterijen. De batterijen worden
op verantwoorde wijze afgevoerd en de school krijgt een vergoeding voor elke opgehaalde kilo batterijen.
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leer-KRACHTEN
Oftewel: de krachten die je nodig hebt om te leren. In elke groep wordt aandacht besteed aan: hoe leer je, wat
laat je zien/horen, wat betekent concentratie nu eigenlijk? Dat doen we door aan succescriteria te werken met de
leerlingen. Bijvoorbeeld:
Als je je concentreert dan zie ik dat je op jezelf let, aan de opdracht werkt en één ding tegelijk doet.
Of:
Doorzetten doe je door het eerst zelf te proberen, fouten te maken en hulp te vragen. Als het op de ene manier
niet lukt dan probeer je het op een andere manier.
Succescriteria kun je zien en horen. Daar kan de leerkracht dus feedback op geven zodat leerlingen gericht de
concentratie kunnen verbeteren. Er zijn acht 'krachten' die we consequent gaan inzetten bij het leren. Dit hebben
de leerkrachten voorbereid en uitgewerkt op de studiedag van 6 september. Ze worden om beurten
geïntroduceerd, u vindt ze straks ook terug op het rapport.
Website
Op de website vindt u verschillende verslagen , brieven en overzichten onder het kopje ‘Algemene brieven’:
https://www.willemvanoranjeschool.nl/algemene-brieven
- Nieuwsbrief CJG

WWW.WILLEMVANORANJESCHOOL.NL
Nieuwkomer(s) tot en met 1 oktober 2021
Coco
Van harte welkom!!!!!
De jarige(n) tot en met 15 oktober 2021
Caspar
Yunuen
Filip
Teun
Kenji
Julius
Van harte gefeliciteerd!!!!
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