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Nieuwsbrief
Schooljaar : 2018/2019
Nummer : 10
Datum : 15-02-2019
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Algemene agenda tot en met 15 maart 2019
FEBRUARI 2019
16-02-2019 t/m 24-02-2019 voorjaarsvakantie
25-02-2019 vrij ivm studiedag
27-02-2019 volleybaltoernooi
voor de kinderen, die zich hebben opgeven uit groep 7 en 8
MAART 2019
04-03-2019 t/m 15-03-2019 10-minutengesprekken
14-03-2019 WvO-theater groep 5
ouders welkom om 14:40 uur
e
15-03-2019 1 rapport mee
groepen 3 t/m 8
15-03-2019 VVE Thuis
ouders groep 2
15-03-2019 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
geen brieven
Staking op 15 maart
Bij ons op school is er geen stakingsbereidheid, omdat de onderhandelingen nog gaande zijn. Er wordt
dus gewoon les gegeven.
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Bericht van de MR.
Wij hadden een vergadering op 7 februari.
De oudergeleding van de MR is naar een ouderbijeenkomst geweest over de voorgenomen fusie tussen
de besturen Salomo en Sint Bavo. Er wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de tussenschoolse
opvang. Ook hebben wij gesproken over de oudertevredenheidspeiling. Na de krokusvakantie krijgt u het
verslag van de peiling. Onze volgende vergadering is op 21 maart.
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 17: Geef goede
voorbeelden; spiegelneuronen leggen
een link tussen de handelingen die we
zelf uitvoeren en die van anderen.

Kinderen doen je gedrag graag na. Zo
leren ze veel dingen. Op de eerste
plaats van de ouders en later van
andere mensen. Neuronen zijn
zenuwcellen, waarvan we er naar
schatting 100 miljard hebben. Ze verwerken informatie. Dus door te kijken en te spiegelen kun je veel
leren.
Tafels oefenen
Wilt u de komende weken regelmatig met uw kind, vanaf groep 5, de tafels van 5 en 8 oefenen?

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

Nieuwkomer(s) tot en met 15 februari 2019
Mikey
Van harte welkom!!!!
De jarige(n) tot en met 15 maart 2019
Lucas
Matteo
Valentijn
Shania
Mirthe
Mae
Ensar
Luuk
Tjesse
Ilias
Renee
Lucas
Lenny
Julian
Gino
Sophie
Pleun
Lola
Van harte gefeliciteerd!!!!
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