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Nieuwsbrief
Schooljaar : 2018/2019
Nummer : 01
Datum : 14-09-2018
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Algemene agenda tot en met 28 september 2018
SEPTEMBER 2018
20-09-2018
MR-vergadering
19:30 in lerarenkamer
24-09-2018
kijkkwartier 08:30-08:45 uur groepen 1 t/m 8
25-09-2018
Ieder kind een instrument
groepen 5 en 6
26-09-2018
boswandeling
groepen 1 en 2 blauw, groen en geel
28-09-2018
nieuwsbrief
28-09-2018
VVE-Thuis
groep 2
24-09-2018 t/m 08-10-2018 inzamelen kleding All4Africa
https://app.socialschools.eu/calendar

Website
Op de website vindt u verschillende verslagen en overzichten onder het kopje ‘Algemene brieven’:
Vakantierooster en studiedagen
Schaaklessen voor kinderen tussen zes en twaalf jaar
Brief All4Africa
Wijziging studiedag
De studiedag van 14 juni 2019 is komen te vervallen, dit wordt 21 juni 2019.
Toestemmingsveklaring
U ontvangt apart een brief, waarin wij u als ouder toestemming vragen voor beeldmateriaal etc. Ieder schooljaar
dienen wij als school dit opnieuw te vragen. Wij gebruiken bijvoorbeeld foto’s op de website, zodat andere ouders
een goed beeld krijgen van hetgeen wij allemaal doen en organiseren. Het is daarom jammer als u het formulier
niet inlevert en uw kind mag wel op de website. Dus als u geen bezwaar heeft, wilt u dan het formulier inleveren.
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Social Schools
De informatievoorziening verloopt via Social Schools. U kunt de app Social Schools 3.0 downloaden. Indien u uw
wachtwoord bent vergeten, kunt u deze opnieuw opvragen via de website https://app.socialschools.eu. U klikt
vervolgens op de button ‘wachtwoord vergeten’ en volgt de instructies op. Indien dit niet lukt, neemt u dan
contact op met Denise via info@willemvanoranjeschool.nl
Bovendien verschijnt elk bericht wat voor u van toepassing is in uw mailbox onder de naam Social Schools. U bent
dus altijd op de hoogte gebracht.
All 4 Africa
In de week van 24 september a.s. zal uw kind een door Stichting All 4 Africa
verstrekte envelop met daarin een plastic kledingzak mee naar huis krijgen.
Deze mag t/m maandag 8 oktober a.s. mee naar school gebracht worden en
kan naast de trap gezet worden.
Ontruimingsoefening
Afgelopen woensdag hebben we meegedaan met de landelijke actie om
ervoor te zorgen dat er ook voldoende schoolleiders blijven bestaan. Zoals
veel andere scholen deden we om 9:00 uur de ontruimingsoefening. Die is
toch verplicht om jaarlijks te doen. Juf Corine Gerritsma, de adjunct, heeft
het actie T-shirt aangetrokken en laat zien dat het code rood is!
Kinderboekenweek
Oproep tweedehands kinderboeken!
Voor de afsluiting van de Kinderboekenweek, die zal plaatsvinden op
donderdag 11 oktober a.s., hebben wij tweedehands kinderboeken nodig.
We willen een boekenmarkt organiseren en de kinderboeken worden daar
voor 50 cent verkocht. De opbrengst gaat naar een (buiten)spel voor op
school en het resterende bedrag gaat naar Speeltuin de Elba. Kunt u ons
helpen aan tweedehands kinderboeken (die er nog prima uitzien)?
De boeken mogen vanaf nu ingeleverd worden bij de leerkracht. Alvast bedankt!
Groeten van de Kinderboekenweekcommissie
Het belang van (voor)lezen
Wist je dat een kind dat een kwartier per dag leest of wordt voorgelezen, maar liefst 1000 nieuwe woorden per
jaar leert?
Wist je dat kinderen die lezen, langer naar school gaan ongeacht sociaal milieu, inkomen of cultuur?
Wist je dat een kind dat leest of voorgelezen wordt over het algemeen beter presteert op school?
Groep 5
Juf Josee mag weer langzaamaan beginnen met opbouw van haar werk. In de maand september is zij er op
dinsdag- en vrijdagochtend.

Breinregel
In iedere nieuwsbrief kunt u een breinregel lezen. Een goede tip
om je hersens beter te laten werken. We hangen de breinregel ook
op, zodat iedereen er goed aan kan denken. Beneden in de gang,
naast de trap. De komende weken
breinregel 8: Zet meerdere zintuigen in bij het leren
Hoe meer zintuigen je gebruikt (zien, horen, ruiken, proeven
en voelen), hoe beter je kan leren!
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Tafels oefenen
Wilt u de komende weken regelmatig met uw kind, vanaf groep 5, de tafels van 3 en 6 blijven oefenen?

BERICHTEN VAN DE GROEPEN STAAN OP DE WEBSITE
www.willemvanoranjeschool.nl/berichten-uit-de-groepen
Nieuwkomer(s) tot en met 14 september
Dave
Tuur
Mairon
Feline
Kai Luna
Van harte welkom!!!!!
De jarige(n) tot en met 28 september
Yasin
Tjeerd
Steyn
Lise
Angelique
Stef
Aidan
Raffael
Van harte gefeliciteerd!!!!
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