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Nieuwsbrief
Schooljaar : 2018/2019
Nummer : 06
Datum : 30-11-2018
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Algemene agenda tot en met 06 januari 2019
DECEMBER 2018
03-12-2018 Ouderenquête wordt afgesloten
04-12-2018 Surprise inleveren
04-12-2018 Ieder kind een instrument
05-12-2018 Sinterklaasfeest
10-12-2018 vrij ivm studiedag
11-12-2018 Ieder kind een instrument
12-12-2018 afsluiting Druppiekunde
14-12-2018 Nieuwsbrief
19-12-2018 Kerstviering
21-12-2018 om 12:00 uur vrij
22-12-2018 t/m
06-01-2019 Kerstvakantie

groepen 5 t/m 8
groepen 5 en 6

groepen 5 en 6, eindpresentatie

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’:
GGD-flits over Sinterklaasstress
Kerstbrief voor de ouders
Brief over de ouderbijdrage
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Tevredenheidsonderzoek
Het zou heel fijn zijn als zoveel mogelijk ouders het onderzoek invullen, dat door Scholenmet 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!
Sinterklaasfeest
Woensdag 5 december komt Sinterklaas een bezoekje brengen aan de Willem van Oranjeschool. Hij
komt met de boot en meert aan voor de school.
Uw kind gaat eerst naar de eigen klas toe en loopt dan met de leerkracht naar het water toe. Als u zelf
ook naar de aankomst van Sinterklaas wilt kijken is dat prima, maar we vragen u vriendelijk om dan
achter de kinderen te gaan staan.
Surprises
Alle bovenbouwkinderen leveren hun surprise + gedicht in op dinsdag 4 december op school. De
surprise moet ingepakt zijn (bijv in een vuilniszak) en de naam voor wie het is moet duidelijk op de
buitenkant staan. Het is verstandig om de naam van het kind ook op de surprise zelf te zetten. Er is in de
klas afgesproken dat er geen vieze surprises, die veel troep geven worden gemaakt.
Op donderdag 6 december mogen de kinderen een uurtje later op school komen. Om 9:30 begint de les.
Is het voor u lastig om uw kind later naar school te brengen, dan kan het ook gewoon vanaf 8:20 komen.
In de klas kan uw kind dan een spelletje doen, totdat de andere kinderen er zijn.
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 13: Nieuwe kennis dient gekoppeld te worden aan al bestaande kennis.
Iets wat je al kent en weet, snap je en heeft al een plekje in je hersens. Als er dan iets nieuws
bijkomt, snap je dat nieuwe beter. En zo raakt je kapstok voller en voller en kom je steeds
meer te weten.

Ouderbijdrage
Een aantal ouders dient nog de ouderbijdrage te betalen. De oudercommissie verzoekt u dit voor 31
december a.s. te doen.
Tafels oefenen
Het blijkt dat bij veel kinderen in de groepen 6, 7 en 8 de tafels aan het weg zakken zijn. En de tafels zijn
zo belangrijk om grote vermenigvuldigingen te leren, staartdelingen, breuken, procenten en
verhoudingen. Rekenen telt zwaar mee als er gekeken wordt naar welke vorm van vervolgonderwijs het
beste is. Wilt u de komende weken regelmatig met uw kind, vanaf groep 5, de tafels van 7 en 9 blijven
oefenen?
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BERICHTEN VAN DE GROEPEN STAAN OP DE WEBSITE
www.willemvanoranjeschool.nl/berichten-uit-de-groepen

Nieuwkomer(s) tot en met 30 november jl.
Ize
Van harte welkom!!!!!
De jarige(n) tot en met 14 december a.s.
Noah
Yue
Neville
Andres
Kaylie
Tijn
Joshua
Emiel
Van harte gefeliciteerd!!!!
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