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Nieuwsbrief
Schooljaar : 2018/2019
Nummer : 07
Datum : 14-12-2018
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Algemene agenda tot en met 06 januari 2019
DECEMBER 2018
19-12-2018 Kerstviering
21-12-2018 om 12:00 uur vrij
22-12-2018 t/m
06-01-2019 Kerstvakantie

17:00-19:00 uur
groepen 5 t/m 8

JANUARI 2019
18-01-2019 nieuwsbrief
https://app.socialschools.eu/calendar

Website
Op de website vindt u verschillende verslagen en overzichten onder het kopje ‘Algemene brieven’:
https://www.willemvanoranjeschool.nl/algemene-brieven
Kerstbrief voor alle ouders over onze kerstviering
Kerstactiviteiten in de kerstvakantie op boerderij Zorgvrij
Kinderraad 13 december 2018
GGD-flits Kinderen in Kennemerland bewegen meer en eten en drinken gezonder
Kidsplace kerstfeest
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Kerstviering
De kerstviering is op 19 december a.s. van 17.00 uur tot 19.00 uur. Dit jaar hebben wij weer een goed
doel: de voedselbank. Hoe u dit doel kunt steunen, staat ook vermeld in de kerstbrief:
https://www.willemvanoranjeschool.nl/algemene-brieven
De ouders van groep 2 en 8 zijn uitgenodigd om de kerstviering in de kerk bij te wonen.
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 14: Hersenen zetten van nature aan tot
nieuwsgierigheid. Ze zijn heel goed in associëren.
Wie nieuwsgierig is, wil veel weten. En daar leer je weer veel van.
En dan wil je nog meer weten!

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 goed te kunnen uitwerken, 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 5 en 6 oefenen?
Traktaties
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BERICHTEN VAN DE GROEPEN STAAN OP DE WEBSITE
www.willemvanoranjeschool.nl/berichten-uit-de-groepen

De jarige(n) tot en met 18 januari 2019
Emi
Kirsten
Shane
Yves
Lalibella
Sonny
Nadia
Florus
Mateo

Fay
Birsen
Tijn
Noah
Dilay
Jip
Ryan
Kyan
Charley

Van harte gefeliciteerd!!!!

Het team van de Willem van Oranjeschool wenst u

Fijne feestdagen en
een gelukkig en gezond 2019
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