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Nieuwsbrief
Schooljaar : 2018/2019
Nummer : 16
Datum : 14-06-2019
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Algemene agenda tot en met 14 juni 2019
JUNI 2019
17-06-2019 t/m 20-06-2019 avond4daagse
20-06-2019 uitreiking medailles op speelplaats om 19:00 uur
20-06-2019 ateliers
groepen 1 t/m 3
21-06-2019 vrij ivm studiedag
21-06-2019 nieuwsbrief
27-06-2019 schoolreis
27-06-2019 MR-vergadering
19:30 uur – 20:30 uur
28-06-2019 kijkkwartier
08:30 uur – 08:45 uur
JULI 2019
05-07-2019
05-07-2019
05-07-2019
10-07-2019
10-07-2019
12-07-2019

nieuwsbrief
zomerfeest
2e rapport mee
2e rapport mee
afscheidsmusical
vrij ivm opruimdag

17:00 uur – 20:00 uur bij speeltuin de Elba
groepen 3 t/m 7
groep 8
groep 8

13-07-2019 – 25-08-2019 zomervakantie
https://app.socialschools.eu/calendar
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Website
Op de website vindt u verschillende verslagen en overzichten onder het kopje ‘Algemene brieven’:
https://www.willemvanoranjeschool.nl/algemene-brieven
Feest in speeltuin de Elba
Brief fusie stichting Salomo en stichting Sint Bavo
Ome Rob
We hebben een heel verdrietig bericht over ome Rob, onze conciërge. Wellicht is het u opgevallen dat hij al een
paar weken afwezig is. Na verschillende onderzoeken is bij hem longkanker geconstateerd. Hij wacht nu op een
oproep voor een punctie. Daarna wordt besloten wat de behandeling wordt. Rob heeft goede dagen en slechte
dagen, waarop hij het benauwd heeft. Op een goede dag kunt u hem op school zien. Hij is hier graag en wij zien
hem graag en dan kan hij een paar kleine klusjes doen. Als u hem een kaart wilt sturen, kunt u de kaart in een
envelop met postzegel aan mij of juf Corine adjunct geven. Dan zorgen wij dat die bij Rob terecht komt. Ome Rob
wordt vervangen door juf Bianca, die op de ochtenden van maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op school zal
zijn.
Voorschoolse opvang
Er is een inventarisatie gemaakt van de ouders die behoefte hebben aan voorschoolse opvang. De kinderopvang
kan dit regelen als er minimaal zes tot zeven kinderen per dag zijn. Voor de maandag zijn er twee kinderen
aangemeld, voor de dinsdag drie, voor de donderdag één. Van twee andere kinderen is niet aangegeven voor
welke dagen dit nodig is. Maar ook al zou dit op de dinsdag zijn, dan nog zijn het er te weinig om uit de kosten te
komen. Erg jammer voor deze ouders. Misschien is het mogelijk dat de kinderen bij een vriendje of vriendinnetje
uit de klas ondergebracht kunnen worden? Mochten er nog meer ouders zijn die voorschoolse opvang nodig
hebben en het nog niet doorgegeven hebben, laat het mij weten.
Schoolkamp
Wat zullen ze moe thuis komen! Op donderdagavond, eigenlijk donderdagnacht, doen we altijd het douanespel:
groep 8 tegen de leerkrachten. In het donkere bos, heel spannend. De kinderen moeten geld wegbrengen naar de
pot een eind verderop. Maar de leerkrachten (meester Dimitri, juf Marianne, meester Richard, juf Lisanne
(stagiaire van gym), juf Anne (dochter van juf Annelies) en juf Betty) staan verscholen achter de bomen om de
lopers af te tikken en dan moeten ze het geld inleveren. De leerkrachten winnen altijd, nu ook. € 6.440,00
(nepgeld weliswaar) voor de leerkrachten en € 690,00 voor de kinderen. Heel knap, want daar zat een biljet van €
500,00 bij! Mathijs was er doorheen geflipt. En ook heel goed: deze groep is de eerste groep in zeventien jaar die
al het geld weggebracht heeft! Maar je ziet maar weer: de leerkrachten zijn ze en blijven ze de baas .
Vakantiebieb
Lekker lezen in de vakantie? Met de VakantieBieb neem je de leukste en mooiste e-books overal mee naartoe.
Download de app op je mobiel of tablet. Je kunt de e-books lezen van 1 juni tot en met 31 augustus. Veel
leesplezier!
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 23: Kennis in kleine stukjes is beter voor het brein.
Met kleine stapjes tegelijk gaat beter dan in enen heel veel.
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Hinkel de tafel van 3 en 8
Teken een hinkelbaan op de stoep. Vul ieder vak met een getal onder de tien (door
elkaar kan ook). Als de kinderen tijdens het hinkelen hun voet in een vak zetten,
vermenigvuldigen ze dat getal met de tafel die ze oefenen en noemen ze het antwoord
van de som. Nog leuker: maak een hele lange hinkelbaan door de straat!

Traktaties

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

De jarige(n) tot en met 21 juni 2019
Ayman
Ezra
Van harte gefeliciteerd!!!!
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