Willem van Oranjeschool
een wereldschool bij jou om de hoek!

Rozenhagenstraat 15 – 2021 CG HAARLEM – (023) 525 26 83
www.willemvanoranjeschool.nl – info@willemvanoranjeschool.nl

Nieuwsbrief
Schooljaar : 2019/2020
Nummer : 02
Datum : 20-09-2019
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Algemene agenda tot en met 19 oktober 2019
SEPTEMBER 2019
26 september
27 september

Scholendag in Haarlemmerhout
schooltuinen 12:50-15:00 uur

OKTOBER 2019
2 oktober
3 oktober
4 oktober
8 oktober
10 oktober
15 oktober
17 oktober
18 oktober
19–27 oktober

Start Kinderboekenweek
Tussentest
Nieuwsbrief
All4Africa
NIO
Kinderraad
Drempelonderzoek
Nieuwsbrief
Vrij ivm herfstvakantie

groep 7
groep 7

groep 6

groep 8
13:00–14:00 uur
groep 8

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
kinderprogramma geschiedenis festival
Kennismakingsgesprekken
Nagenoeg alle kennismakingsgesprekken hebben in de groepen 4 t/m 8 plaats gevonden. In november zullen de
leerkrachten van deze groepen enkel de ouders uitnodigen met wie zij het nodig vinden om de voortgang te
bespreken. In maart worden alle ouders weer uitgenodigd. Voor de ouders van groep 1, 2 en 3 zijn er wel
tienminutengesprekken in november. De ouders van groep 8 krijgen een uitnodiging voor het voorlopig
adviesgesprek.
Mocht u tussendoor een gesprek met de leerkracht wensen, dan kunt u daarvoor een afspraak maken.
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De Tussentest
In groep 6 maken de kinderen de Tussentest. De test bestaat uit verschillende opgaven, die niet lijken op
schoolwerk, dus er zitten geen gewone rekenopgaven of spellingsoefeningen in. De uitslag van de test geeft een
indicatie van de leermogelijkheden van een kind. Een onderdeel is de Leermotivatietest. Naast de motivatie om te
leren worden ook het zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en de sociale wenselijkheid onderzocht. Bij sociale
wenselijkheid moet u denken aan kinderen die veel of weinig rekening houden met wat volwassenen van hen
zouden wensen.
Ome Rob
Ome Rob, onze conciërge, blijft op gewicht en zijn bloedwaarden blijven goed. Hij heeft zijn derde kuur afgerond
en kan nu even uitrusten voordat hij aan de vierde kuur van chemo en immuno begint. 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. De ouders die dit al gedaan hebben, wil Rob bij deze hiervoor hartelijk
bedanken.

De tafel van twee en vier doen we op papier
Laat je kind de hele tafel opschrijven. Tijdens het schrijven van de som heeft je kind uitrekentijd. Van 1 naar 10,
van 10 naar 1, steeds een getal overslaan, de timer zetten, maak er een spelletje van.

Juf Alida
Met juf Alida gaat het weer iets beter. Vanaf volgende week komt ze drie keer een uur: op maandagmiddag,
woensdag en donderdagochtend.
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 27: Een kinderbrein is op zoek naar een beloning bij het leren. Positieve
emoties activeren het beloningssysteem; er komt dopamine vrij en het geeft
zelfvertrouwen.
Die aai over de bol is belangrijk als een kind aan het leren is. Dopamine is een stofje in je
hersenen dat ervoor zorgt dat je een fijn gevoel krijgt. En hoe fijner je je voelt, hoe beter
je kan leren.
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WWW.WILLEMVANORANJESCHOOL.NL
Nieuwkomer(s) tot en met 20 september
Boas
Anais
Flip
Van harte welkom!!!!!
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