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Start schooljaar

Leer-KRACHTEN

Na twee weken lopen de kinderen weer rond
alsof er helemaal geen vakantie is geweest. De
groep-8-ers zijn de oudsten (alsof ze nooit
anders zijn geweest) en de groep-1-ers lopen
zelf naar binnen (alsof ze nooit anders hebben
gedaan).
We zijn gestart met het nieuwe schooljaar en we
hebben mooie plannen. We gaan aan de slag
met het plein, onderzoeken op welke manier we
ons rekenonderwijs willen versterken en starten
op de studiedag van 19 september aan onze
training: de kunst van het lesgeven. Hierover
later meer.

De eerste schoolweek is in alle groepen de
nadruk gelegd op de leer-KRACHT:
Van proberen kun je leren! De tweede week
stond centraal: Nieuwsgierigheid is altijd fijn!
Bij elke leer-KRACHT horen een plaatje, een
kreet en de succescriteria waar vanuit we
werken. De succescriteria beschrijven wat we nu
precies oefenen. Concentratie is belangrijk maar
wat is het nu precies? Wat zie ik, wat hoor ik als
jij je aan het concentreren bent? De
moeilijkheidsgraad loopt op, kleuters oefenen
andere dingen dan de bovenbouw. Dat geldt
voor alle leer-KRACHTEN.
Volgende week wordt geïntroduceerd: De echte
sterken kunnen samenwerken!

We wensen alle kinderen een goed schooljaar
waarin met veel plezier wordt geoefend
en geleerd.
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Het organiseren gebeurt in eigen tijd dus
rondom de activiteiten zal je wel beschikbaar
moeten zijn en soms (een paar uurtjes) in het
weekend om iets op/af te bouwen. Je krijgt er
ook wat voor terug: Gezellige contacten binnen
de ouderraad, betrokkenheid met de school,
samenwerking met leerkrachten en veel
positieve energie van de kinderen.

Heb je een achtergrond in HR of
huisvesting? Dan is de GMRoudergeleding op zoek naar jou!
Maar ook zonder deze achtergrond ben je van
harte welkom om je aan te melden. De GMR
richt zich op aangelegenheden die alle of een
meerderheid van de scholen van TWijs aangaan.
De GMR is bijvoorbeeld instemming- of
adviesbevoegd op: het strategisch beleidsplan,
het meerjarig financieel plan, de bovenschoolse
formatie, huisvesting, het werkverdelingsplan,
het beloningsbeleid en het vervangingsbeleid.

Doe je mee? Meld je aan via
ORWVO@outlook.com of spreek een van ons
aan voor meer informatie!
Groet,
Annabelle, Arjen, Dani, Hedvig, Marcel, Kelly &
Cindy

De GMR bestaat uit 14 leden: personeelsleden
en ouders. We zijn een heel divers gezelschap
dat prettig en constructief samenwerkt.
Daarnaast zijn de lijnen met het bestuur en de
Raad van Toezicht kort.
We zijn op zoek naar mensen die op een positief
kritische manier mee willen denken over het
beleid van TWijs, die van scholen komen die nog
niet vertegenwoordigd zijn binnen de GMR (o.a.
de Willem van Oranjeschool) en die (een beetje)
humor hebben. Ervaring of zitting in een MR is
geen voorwaarde voor deelname aan de GMR.
Een brede interesse in bovenschoolse zaken
wel.

Schoolkosten en weinig geld
Het nieuwe schooljaar staat voor de
deur en dat betekent dat ouders weer
aanlopen tegen extra aankopen voor
hun schoolgaande kind(eren). Denk
dan aan de aanschaf van een schooltas,
materiaalkosten voor handvaardigheid of de
ouderbijdrage. Voor ouders die moeten
rondkomen van een minimuminkomen kunnen
deze extra kosten net teveel zijn. De gemeente
kan helpen om de extra kosten (gedeeltelijk) te
vergoeden. Vanaf 1 juli kan de
Tegemoetkoming schoolkosten voor het
schooljaar 2022 -2023 worden aangevraagd. De
voorwaarden staan
op www.haarlem.nl/tegemoetkomingschoolkosten/

De GMR vergadert zes keer per jaar, meestal op
maandag van 19.30 tot 21.30 uur (streeftijd). Om
de vergaderingen soepel te laten verlopen, is
een goede voorbereiding noodzakelijk. Voor het
bijwonen van de vergaderingen ontvangen de
ouderleden een vergoeding.
Er is plek voor drie nieuwe ouders. Als u
interesse heeft in of vragen heeft over deze
vacature dan kunt reageren door een mail te
sturen naar Marion Kroon, voorzitter van de
GMR: marion.kroon@twijs.nl.

Voor kinderen uit gezinnen met een laag
inkomen is er in Haarlem ook een Stichting
Leergeld! Kijk voor meer informatie op
www.leergeldhaarlemzandvoort.nl
Voor de aanvraag voor vergoeding van bijles is
een onderbouwing nodig van de leraar, docent
of mentor. Deze voorwaarden staan
op www.haarlem.nl/tegemoetkominghuiswerkbegeleiding-of-bijles/

Oproep oudervereniging
Vind jij het leuk om activiteiten te organiseren
waar de kinderen op school een blijvende
herinnering aan hebben? Dan zoeken wij jou!
De ouderraad organiseert elk schooljaar een
aantal activiteiten waar de kinderen het nog jaren
over zullen hebben! Denk aan; de
avondvierdaagse, schoolreis, kerstfeest of een
disco. De activiteiten worden verdeeld onder de
ouderraad en met elkaar zorgen we ervoor dat
het een succes wordt. Naast het organiseren is
er uiteraard ook tijd voor borrels met de
ouderraad!
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maar niet noodzakelijk. Het is verstandig om per
team één of twee extra kinderen te hebben om
te wisselen. We verwachten dat er per team een
begeleider aanwezig is, die onder andere zorgt
dat de kinderen op tijd bij de wedstrijden zijn.
Voorafgaand aan het toernooi geven trainers van
korfbalvereniging CKV Rapid op vrijdagavond 16
september (van 18:30 – 19:30 uur) en
vrijdagavond 23 september (van 18:30 – 19:30
uur) een 2-tal trainingsavonden. Tijdens deze
trainingen maken de kinderen spelenderwijs
kennis met het korfbal. Op vrijdag 30 september
wordt er tijdens een feestelijk evenement het
toernooi gespeeld.
Wilt u zo vriendelijk zijn de teams uiterlijk
Woensdag 14 September door te geven via het
inschrijfformulier: Inschrijfformulier Rapid
Jeugdtoernooi
U ontvangt per e-mail een bevestiging van de
inschrijving. Wij hopen op veel inzendingen
zodat het een geweldig toernooi gaat worden.
Het wedstrijdschema en andere informatie wordt
voorafgaand aan het toernooi gemaild en kunt u
t.z.t. vinden op de website van CKV
Rapid: www.rapidkorfbal.nl
Voor inhoudelijke vragen over het toernooi kunt
u contact opnemen met onderstaande
contactpersoon van CKV Rapid via het eailadres: ckv.rapid@ziggo.nl

Bericht van Tommy Tomato over
een proeverij voor ouders
De Willem van Oranjeschool is vorig schooljaar
september gestart met de warme groentelunch
van de Haarlemse startup TommyTomato. Elke
dinsdag kunnen kinderen genieten van de
warme groentelunches.
>>> A.s. woensdagmiddag 14 september
vanaf 11.45 uur staat TommyTomato op het
schoolplein om ouders zelf de lunches te laten
proeven<<<
TommyTomato wil van alle kinderen levenslange
groente-eters maken. Ook voor kinderen
waarvoor dit niet vanzelfsprekend is.
TommyTomato heeft een stichting die
momenteel 12% van de ouders financieel helpt,
zodat elk kind toegang heeft tot een gezonde
lunch. Voor ouders die gebruik willen maken van
stichting TommyTomato heeft mede-oprichter
Bas Turk een
videoboodschap: https://youtu.be/VUOvNM3hcB
c Je kunt je kind inschrijven
via: www.tommytomato.nl/aanmelden of bellen
met 023 205 2292
Have a 🌽 day, Bas Turk, Groente ambassadeur

Bericht van Korfbalvereniging
Rapid
Dit jaar organiseert korfbalvereniging CKV Rapid
voor de eerste keer een eigen
jeugdtoernooi op vrijdagavond 30 september
vanaf 18:30 uur op het terrein van CKV Rapid,
gevestigd aan ’t Hoenstraat 3 in Haarlem
(tegenover de ijsbaan).
Kinderen van de groepen 3 t/m 8 van de
basisschool worden van harte uitgenodigd om
zich met één of meer teams in te schrijven voor
het Quatro korfbaltoernooi. Quatrokorfbal wordt
gespeeld met vier kinderen per team. Een gelijke
verdeling van jongens en meisjes is wenselijk

Website
Op de website vindt u verschillende verslagen ,
brieven en overzichten onder het kopje
‘Algemene brieven’:
https://www.willemvanoranjeschool.nl/algemenebrieven
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Nieuwkomer(s) tot en met 09-09-2022
Maud
Maud
Elise

Caron
Isabella
Saskia

Kai Luna
Niko
Cees

Van harte welkom!!!
De jarige(n) tot en met 23-09-2022
Tugrahan
Oumayra
Lee-Ann
Juup
Amber
Elin
Max

Flip
Youri
Kate
Jae
Senn
Vince
Norah

Dylan
Boas
Anaïs
Yasin
Natasha
Floris
Stan

Van harte gefeliciteerd!!!
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