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Nieuwsbrief
Schooljaar : 2019/2020
Nummer : 01
Datum : 06-09-2019
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Algemene agenda tot en met 5 oktober 2019
SEPTEMBER 2019
10 september
10 september
9–20 september
12 september
13 september
16 september
20 september
20 september
20 september
26 september
27 september

Informatie-avond 19:00-20:00 uur
Informatie-avond 19:00-19:45 uur
Kennismakingsgesprekken
MR-vergadering 19:30-20:30 uur
schooltuinen 12:50-15:00 uur
start koor om 15:00
Nieuwsbrief
Vrij ivm studiedag
schooltuinen 12:50-15:00 uur
Scholendag in Haarlemmerhout
schooltuinen 12:50-15:00 uur

OKTOBER 2019
2 oktober
3 oktober
4 oktober

Start Kinderboekenweek
Tussentest
Nieuwsbrief

groep 8
groep 3
groepen 4, 5, 6, 7
groep 7
groep 5 t/m 8

groep 7
groep 7
groep 7

groep 6

https://app.socialschools.eu/calendar

Website
Op de website vindt u verschillende verslagen , brieven en overzichten onder het kopje ‘Algemene brieven’:

https://www.willemvanoranjeschool.nl/algemene-brieven
Muzieklessen na schooltijd
Halve van Haarlem
Naschoolse muzieklessen
Ben je tussen de 8 en 11 jaar oud en wil je goedkoop en in de buurt een muziekinstrument leren spelen? Geef je
dan nu op voor de naschoolse muzieklessen. Begin oktober start een nieuwe reeks lessen. Je kunt kiezen uit
saxofoon, klarinet, hoorn, viool, cello, keyboard en gitaar. Je krijgt na schooltijd op een school bij jou in de buurt
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les in kleine groepjes en gaat na vijf lessen al samenspelen in het wijkorkest! Alle informatie vind je op de website
van de school.
Ome Rob
Ome Rob, onze conciërge, blijft op gewicht en zijn bloedwaarden zijn goed. Hij heeft net een keelontsteking
gehad, maar kon die zonder antibiotica doorstaan. Hij begint dinsdag aan de derde ronde van de chemo- en
immunotherapie. Als u hem een kaart wil sturen (dat geeft hem veel steun), kunt u een envelop met postzegel aan
juf Corine adjunct of juf Betty geven. Zij zorgen dat de kaart verstuurd wordt.
Juf Alida
Met juf Alida gaat het ietsje beter. Volgende week komt ze twee keer een uur: op maandagmiddag en
donderdagochtend.
Juf Brigitte
Juf Brigitte krijgt op de donderdagochtend ondersteuning van juf Chantal, de onderwijsassistente. Juf Chantal
helpt dan bij alle klusjes waar je een sterke arm voor nodig hebt. Juf Marian blijft voorlopig op de
donderdagmiddag les geven en daar zijn we heel blij mee!
Groep geel
Juf Afke gaat komende woensdag, donderdag en vrijdag naar de Rots & Watertraining. Er is wel vervanging bij de
Vervangingspool aangevraagd, maar de kans hierop is heel klein. De vervanging wordt op de eerste plaats
toegewezen als er sprake is van ziekte. Als er geen vervanging is, wordt op woensdag de klas verdeeld over de
twee andere kleutergroepen. Op donderdagochtend staat juf Corine adjunct in de groep, donderdagmiddag en
vrijdag juf Betty. Als u dit verwarrend vindt voor uw vierjarige, mag u uw kind thuis houden omdat het nog niet
leerplichtig is. Wilt u dit dan aan juf les-Corine doorgeven op maandag of dinsdag? De kinderen die vijf zijn, zijn
leerplichtig en worden op school verwacht.
Groep 8
Meester Richard gaat woensdag naar een nascholing over lesgeven in groep 8, zodat hij helemaal op de hoogte is.
Juf Corine adjunct geeft die dag les.
Verlengde schooldag
Ook dit schooljaar bieden we de verlengde schooldag aan voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8.
Voor de leerlingen die zich aanmelden worden op de woensdagmiddag activiteiten georganiseerd die regelmatig
buiten het schoolgebouw plaatsvinden. Er is veel aandacht voor woordenschat en algemene kennis binnen de
vakken natuur, techniek, aardrijkskunde en geschiedenis. Daarom worden er ook veel uitstapjes gemaakt naar
musea en maatschappelijke voorzieningen zoals een haven, vliegveld, ziekenhuis of het vogelhospitaal.
De verlengde schooldag is opgezet voor leerlingen met een kleine woordenschat en weinig algemene ontwikkeling
en die kans hebben daar in het vervolgonderwijs op vast te lopen. Maar ook kinderen die belangstelling voor deze
vakken hebben, kunnen zich aanmelden zodat kinderen van en met elkaar leren en elkaar enthousiasmeren.
Juf Corine Gerritsma verzorgt deze woensdagmiddagen. Leerlingen kunnen zich aanmelden door het strookje
onderaan de uitgedeelde aanmeldbrief in te leveren bij de leerkracht (uiterlijk woensdag 11 september).
Toestemmingsformulier inzake gebruik beeldmateriaal
Vanaf dit schooljaar is het mogelijk dat foto’s op een besloten deel van de website worden geplaatst. Deze zijn
alleen zichtbaar voor de ouders van de school. De ouder-inlog zult u via Social Schools ontvangen. Om onze school
te promoten met hetgeen wij doen zullen wij een impressie-overzicht maken van foto’s met leerlingen, die ook op
het niet besloten deel van de website mogen.
Heeft u het formulier nog niet ingeleverd, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doen?
Naschools gymmen
Dit is nu op de maandag in de gymzaal aan de Werfstraat. Dit is voor de kinderen die in groep 5 t/m 8 zitten en het
is meteen na school van 15:00 tot 16:00. De lessen worden gegeven door juf Lisa. Zij is in dienst van SRO.
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Gezellig sporten tijdens Halve van Haarlem met klasgenoten voor de Kabouterloop en de Kidsrun
Op zondag 29 september vindt de Halve van Haarlem weer plaats met de Kabouterloop en Kidsrun. Zoals elk jaar
willen wij als ouderraad van de Willem van Oranje school hieraan deelnemen om de kinderen lekker te laten
rennen en plezier te hebben.
Kijk naar het bericht ‘Halve van Haarlem’ van vrijdag 6 september voor inschrijving en nadere informatie.
Het belooft weer een sportieve ochtend te worden in het centrum van Haarlem.

Digitaal oefenen met de tafel van 1 en 5
Er zijn veel verschillende gratis apps om kinderen de tafels te laten
oefenen. Op youtube kun je luisteren naar liedjes over tafels. Als het
liedje in je hoofd blijft zitten dan zing je dit op de fiets, op de wc en
onderweg naar school. Wie weet blijven de antwoorden ook in je
hoofd zitten!

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 26: Trial and error werkt niet altijd.
Fouten worden namelijk ook vastgelegd. Het brein maakt daarbij geen onderscheid tussen goed en fout.
Je brein kan het foute voorbeeld onthouden, dus wees voorzichtig met foute voorbeelden geven!

WWW.WILLEMVANORANJESCHOOL.NL
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Nieuwkomer(s) tot en met 6 september
Juliet
Maxe
Jolynne
Alexander
Isaac
Thomas
Noel
Raiden
Arielle
Imme
Reva
Dani
Lee-Ann
Van harte welkom!!!!!
De jarige(n) tot en met 4 oktober
Fien
Tugrahan
Tuur
Akasya
Max
Dave
Youri
Ilse
Kate
Jae
Vince
Senn
Berat
Yasin
Tjeerd
Floris
Lise
Stan
Stacey
Boris
Stef
Aidan
Raffael
Tieme
Daren
Niene
Caspar
Flor
Yasmine
Van harte gefeliciteerd!!!!
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