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Nieuwsbrief
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Nummer : 02
Datum : 07-10-2022

Oktober 2022
10 okt
15 okt t/m
23 okt
25 okt
28 okt

Kijkkwartier

van 08:30-08:45 uur

Vrij ivm herfstvakantie
Schoolbezoek Mendelcollege
Nieuwsbrief

groep 8

November 2022
02 nov
11 nov
08 nov t/m
17 nov
18 nov
25 nov

Schoolbezoek Spaarne College
Nieuwsbrief

groep 8

Oudergesprekken
Vrij ivm studiedag
Nieuwsbrief

groepen 1-2-3, groepen 4-5-6-7 op uitnodiging

https://app.socialschools.eu/calendar

Wat een feest!
Gi-ga-groen hebben we de kinderboekenweek
geopend door met de hele school te dansen op
het nummer van kinderen voor kinderen. De
hogere groepen moesten even een drempel
over maar nadat de groepen 1 t/m 4 swingend
over het plein gingen volgden ze gelukkig snel.
Na de officiële opening dansten we nog een keer
en ging de hele school in polonaise over het
plein. Wat een geweldige start van de dag,
moeten we vaker doen!
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Studiedag

Fietsenrekken

Op maandag 19 september waren de kinderen
vrij in verband met een studiedag. De
leerkrachten hebben die ochtend nascholing
gevolgd in het versterken van de instructie met
de inzichten van nu. We hebben geoefend met
het opstellen van lesdoelen die begrijpelijk zijn
voor de leerlingen. Als u uw kind vraagt: "Wat
heb je vandaag geleerd?" Dan kan het antwoord
geven met: "Ik kan ..." Of: "Ik heb geoefend
met..." Als de kinderen goed weten wat ze leren
en oefenen dan zullen ze ook trots zijn als het
lukt! Op de volgende studiedagen gaan we
steeds een stap verder in het werken met
begrijpelijke lesdoelen en het zorgen dat alle
leerlingen deze ook halen of inzicht hebben is
wat wel/nog niet lukt.

Er zijn fietsenrekken op de stoep
naast de school geplaatst.
De groepen 4 t/m 8 mogen
hier hun fiets stallen (mag ook
op het plein), de groepen 1 t/m
3 stallen hun fiets op het
plein. Er is rekening
gehouden met brede sturen
en kratten, alle fietsen worden dus
in
de rekken geplaatst en niet op de stoep voor de
hoofdingang. Daar kunnen ouders uiteraard wel
hun fiets stallen bij het brengen/halen.

De herfst is begonnen...
Vervangers vinden voor zieke leerkrachten is
nog steeds heel lastig. In de schoolgids staat het
vervangingsbeleid van TWijs waarin u leest dat
een groep naar huis sturen de laatste optie is.
Houdt u er rekening mee dat dit wel kan
voorkomen. Vorige week hebben Corine-IB en
Corine-directie voor groep 6 gestaan. Deze optie
heeft uitdrukkelijk niet de voorkeur van het
bestuur, er blijven dan te veel belangrijke taken
liggen.

's Middags zijn we aan de slag gegaan met
'spreken' (spreekbeurten en boekbesprekingen).
Hoe stellen we (leerlingen en leerkracht)
succescriteria op en hoe kunnen we die
oefenen? Door leerlingen inzicht te geven in de
doelen van dit taalonderdeel en gerichte
feedback te geven, hebben ze zicht op waar ze
goed in zijn en wat ze nog kunnen oefenen. De
vele kleine successen motiveren de leerlingen
om vooral door te oefenen! En dus door te
ontwikkelen.

Covid-19 nieuwsbrief GGD/
News letter about Covid-19
Als bijlage vindt u een nieuwsbrief over covid-19
en wat te doen bij klachten. Leest u deze
alstublieft goed door.

Leer-KRACHTEN
Vorige week stond centraal: Dames en
heren, geniet van het leren! Dit is een
belangrijke kracht: als je geniet van nieuwe
dingen proberen dan ga je je best doen,
doorzetten, je vastbijten. Om uiteindelijk met een
grote glimlach te ontdekken dat je een beetje
beter bent geworden in iets wat je gisteren nog
lastig vond! We stimuleren de kinderen om trots
te zijn op wat ze bereiken en om onder woorden
te brengen wat ze er fijn aan vinden.
Volgende week werken de groepen aan de leerKRACHT: Een allesweter? Nee, maar kijk hoe ik
mezelf verbeter! We leren de kinderen om eigen
werk kritisch te bekijken, om het opnieuw te
proberen na feedback, om te reflecteren op
zichzelf en om uit die leerkuil te klimmen!

With this newsletter you'll find a newsletter about
Covid-19 and what to do when your child has
symptoms. Please read carefully.

Website
Op de website vindt u verschillende verslagen,
brieven en overzichten onder het kopje
‘Algemene brieven’:
https://www.willemvanoranjeschool.nl/algemenebrieven
- GGD-flits NL
- GGD-flits Eng
- GGD-folder 'Geen rommel in je trommel'
- Nieuwsbrief Covid-19 NL
- News letter Covid-19 Eng
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Nieuwkomer(s) tot en met 07-10-2022
Mishëily
Ibrahim

Van harte welkom!!!
De jarige(n) tot en met 28-10-2022
Yunuen
Filip
Teun
Kenji
Oumayma
Julius
Sjoukje
Fenja

Van harte gefeliciteerd!!!
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