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Nieuwsbrief
Schooljaar : 2018/2019
Nummer : 05
Datum : 16-11-2018
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Algemene agenda tot en met 30 november 2018
NOVEMBER 2018
19-11-2018 – 30-11-2018
20-11-2018 Ieder kind een Instrument
22-11-2018 bezoek Mendel College
23-11-2018 VVE-Thuis
26-11-2018 brieven GGD worden opgehaald
27-11-2018 kleuters worden gescreend
27-11-2018 pietenmiddag
27-11-2018 Ieder kind een instrument
30-11-2018 nieuwsbrief
03-12-2018 Ouderenquête wordt afgesloten
04-12-2018 Surprise inleveren

10-minutengesprekken
groepen 5 en 6
groep 8
ouders van groep 2
ouders van groep 2 en 7
groep 2
groepen 1/2 en 3
groepen 5 en 6

groepen 5 t/m 8

https://app.socialschools.eu/calendar

Website
Op de website vindt u verschillende verslagen en overzichten onder het kopje ‘Algemene brieven’:

Tevredenheidsonderzoek
Het zou heel fijn zijn als zoveel mogelijk ouders het onderzoek invullen, dat door Scholen met Succes is
ontworpen. Inmiddels is via uw mailadres een link toegestuurd. Op 3 december worden de onderzoeken
afgesloten. De groep met de meeste reacties wint een prijs!
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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 12: De capaciteit van hersenen (korte en lange
termijngeheugen) is niet onbegrensd. Vol is vol!
Hoe je geheugen werkt, voor een korte periode of voor een lange
periode, kun je wel trainen, maar op een gegeven ogenblik is het vol
in je hoofd en kan er –even- niets meer bij.

Tafels oefenen
Wilt u de komende weken regelmatig met uw kind, vanaf groep 5, de tafels van 8 en 9 blijven oefenen?

Traktaties

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

Nieuwkomer(s) tot en met 16 november
Cecilia
Van harte welkom!!!!!
De jarige(n) tot en met 30 november
Sanne
Amina
Leah
Teun
Van harte gefeliciteerd!!!!
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