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Nieuwsbrief
Schooljaar : 2018/2019
Nummer : 04
Datum : 02-11-2018
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Algemene agenda tot en met 16 november 2018
NOVEMBER 2018
05-11-2018 – 16-11-2018
inschrijven voor tienminutengesprekken
05-11-2018 Jaarvergadering Ouderraad om 20:00 in de lerarenkamer
06-11-2018 Ieder kind een Instrument groepen 5 en 6
08-11-2018 Tussentoets
groep 6
12-11-2018 groep 7 naar de schouwburg
13-11-2018 kijkkwartier
08:30 uur – 08:45 uur
13-11-2018 Ieder kind een Instrument groepen 5 en 6
15-11-2018 bezoek Sterrencollege
groep 8
15-11-2018 MR-vergadering om 19:30
16-11-2018 nieuwsbrief

https://app.socialschools.eu/calendar

Website
Op de website vindt u verschillende verslagen en overzichten onder het kopje ‘Algemene brieven’:
De schoolleider houdt alle ballen in de lucht.
Tevredenheidsonderzoek: brief aan ouders met alle informatie
GGD-flits over gehoorschade
Kidsplace in de Koningkerk
Kinderraad
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Tevredenheidsonderzoek
Ook dit jaar zal er weer een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd worden onder alle ouders, de leerlingen
van groep 5 t/m 8 en alle personeelsleden. Wettelijk is het verplicht dat scholen zo’n
kwaliteitsonderzoek laten uitvoeren en daarbij is de hulp van alle ouders nodig. Het onderzoek kunt u
online en anoniem invullen. U wordt hiervoor benaderd door het bedrijf Scholen met Succes. Er is een
verwerkersovereenkomst met hen afgesloten en hierin is opgenomen dat zij de emailadressen
uitsluitend gebruiken om toegang te krijgen tot de vragenlijsten en dat de emailadressen vernietigd
worden na rapportage. Vanaf maandag 12 november krijgt u via uw mailadres een link toegestuurd. Op 3
december worden de onderzoeken afgesloten. De groep met de meeste reacties wint een prijs!
Tienminutengesprekken
De tienminutengesprekken staan gepland in de week van 19 en 26 november en zullen na schooltijd
plaatsvinden. Bij juf Annelies van groep 8 kunt u ook om 7:45 uur terecht. Vanaf maandag 5 november
12:00 uur kunt u voor een tijd inschrijven via SocialSchools. De uitleg staat in het mailbericht. De
sluitingsdatum om in te schrijven is op vrijdag 16 november 12:00 uur.
Het is de bedoeling dat de kinderen van groep 6 t/m 8 bij het tienminutengesprek aanwezig zijn. Voor de
kinderen van groep 5 geldt dit voor de helft van de tijd. Over de kinderen van groep 1 t/m 4 worden de
gesprekken alleen met de ouder(s) gevoerd.
Mocht het niet lukken met het inplannen, neemt u dan contact op met Denise (administratie) via
info@willemvanoranjeschool.nl
MR
Beste ouders, graag wijzen wij u op het bestaan van de medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit
twee ouders en twee leerkrachten. We houden ons bezig met het beleid van de school, de vakantie
indeling, de schoolgids en nog veel meer zaken. Een ander voorbeeld is het controleren van de invulling
van de roosters en de tussenschoolse opvang. Voor vragen of opmerkingen kunt u ons bereiken op
mrwvo@outlook.com
Kinderboekenweek
De winnaars van de speurtocht zijn Florus en Lucas uit groep 1/2 geel en Arzu en Imani uit groep 5. Ome
Rob heeft de prijzen uitgereikt.
Stepjes
Er worden zoveel stepjes meegenomen dat we er over struikelen in de gangen en we er zere schenen
aan overhouden. Daarom vanaf maandag 5 november graag alle stepjes op de speelplaats stallen.

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 11: De mens is van nature een krachtige onderzoeker. Laat
leerlingen experimenteren en ontdekken.
Door zelf allerlei dingen uit te proberen zet je je hersenen flink aan
het werk. En het is leuk ook om iets te ontdekken! Dan wil je nog
meer te weten komen.
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All4Africa
Er is 375 kg opgehaald. De organisatie dankt een ieder hier hartelijk voor.
Tafels oefenen
Wilt u de komende weken regelmatig met uw kind, vanaf groep 5, de tafels van 2 en 7 blijven oefenen?
Traktaties

BERICHTEN VAN DE GROEPEN STAAN OP DE WEBSITE
www.willemvanoranjeschool.nl/berichten-uit-de-groepen

De jarige(n) tot en met 16 november
Dennis
Isabel
Mick
Kees
Roxanne
Van harte gefeliciteerd!!!!
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