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Nieuwsbrief
Schooljaar : 2018/2019
Nummer : 02
Datum : 28-09-2018
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Algemene agenda tot en met 12 oktober 2018
SEPTEMBER 2018
24-09-2018 t/m 08-10-2018 inzamelen kleding All4Africa
01-10-2018
naar de Vishal om 8:30
groep 5
02-10-2018
NIO
groep 8
02-10-2018 t/m 11-10-2018 Kinderboekenweek
02-09-2018
opening Kinderboekenweek
8:30 op speelplaats
OKTOBER 2018
02-10-2018
ieder kind een instrument
04-10-2018
dierendag
08-10-2018
toneelgroep Bende
09-10-2018
voorstelling De Krijtkring
09-10-2018
ieder kind een instrument
11-10-2018
afsluiting Kinderboekenweek
12-10-2018
nieuwsbrief

groepen 5 en 6
groepen 1 t/m 4 op school
groep 8
groepen 5 en 6
14:45 tot 15:15

https://app.socialschools.eu/calendar

Website
Op de website vindt u verschillende verslagen en overzichten onder het kopje ‘Algemene brieven’:
Tegemoetkoming in de schoolkosten en bij huiswerkbegeleiding
Informatie voor groep 8 over Het Schoter
Nieuwsbrief van EMotion met handreikingen hoe kinderen innerlijk sterker te maken
Kidsclub voor kinderen die te maken hebben met kanker binnen hun gezin
Flyer van de kidsclub
GGD-Flits over vaccinatieprogramma
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Feestelijke opening van de Kinderboekenweek
Dinsdag 2 oktober is de start van de Kinderboekenweek. Het thema is ‘Vriendschap, doe je mee’. We openen de
week feestelijk met een kleine act. U bent welkom op het plein met uw kind deze opening bij te wonen. Het duurt
maar enkele minuten en daarna gaan de kinderen naar binnen. Wees op tijd, want we beginnen stipt om 8.30 uur!
De afsluiting is op donderdag 11 oktober. We starten om 14.45 uur en gaan door tot 15.15 uur. Naast de
boekenmarkt is er ook nog een speurtocht die en boven en beneden in het gebouw apart wordt gehouden. Er is
een leuke prijs te winnen! Dus wees welkom en doe mee!! Groet de KBW-commissie
Oproep tweedehands kinderboeken!
Voor de afsluiting van de Kinderboekenweek, die zal plaatsvinden op donderdag 11 oktober, hebben wij nog
steeds 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 ingeleverd worden bij de leerkracht. Alvast bedankt!
Groeten van de Kinderboekenweekcommissie

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 9: Zicht is het krachtigste zintuig. Leer en denk in
beelden.
Door de dingen voor je te zien, kun je het beter onthouden en
begrijpen.

Tafels oefenen
Wilt u de komende weken regelmatig met uw kind, vanaf groep 5, de tafels van 5 en 10 blijven oefenen?
Traktaties
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BERICHTEN VAN DE GROEPEN STAAN OP DE WEBSITE
www.willemvanoranjeschool.nl/berichten-uit-de-groepen

Nieuwkomer(s) tot en met 28 september
Stan
Boris
Stacey
Van harte welkom!!!!!
De jarige(n) tot en met 12 oktober
Juanita
Tieme
Daren
Niene
Caspar
Flor
Yasmine
Filip
Kenji
Van harte gefeliciteerd!!!!
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