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Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Algemene agenda tot en met 4 november 2019
OKTOBER 2019
8 oktober
10 oktober
15 oktober
17 oktober
18 oktober
19–27 oktober
30 oktober
4 november

All4Africa
NIO
Kinderraad
Drempelonderzoek
Nieuwsbrief
Vrij ivm herfstvakantie
boswandeling
vrij ivm studiedag

groep 8
13:00–14:00 uur
groep 8

groep Blauw

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
kids place Echt gezond
GGDflits Scheiden
Ome Rob
Ome Rob, onze conciërge, heeft een scan gekregen. Daaruit bleek dat veertig procent van de tumoren geslonken
is. Zowel de tumor in de rechterlong als in de linkerlong is zo goed als gehalveerd. De kuren slaan aan. Wat een
goed nieuws! Zijn oncoloog vindt dat dit heel snel gegaan is. Ome Rob heeft er extra power door gekregen.
Momenteel zijn de witte bloedlichaampjes te laag. Daarom moet hij een week uitrusten en als het dan in orde is
met de witte bloedlichaampjes, begint hij volgende week aan de vierde kuur.
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.
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All4Africa
Wilt u de kleding en schoenen in eigen vuilniszakken en/of dozen doen? U kunt de zakken of dozen (graag dicht
gemaakt) neerleggen in de nis naast de trap waar ook het orgel staat.
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 1: Bewegen stimuleert het brein.
Door te bewegen en te sporten komt er weer ruimte
vrij in je werkgeheugen. Ook worden er meer
hersencellen actief. Daardoor kun je weer beter leren.
Daarom is dit een belangrijke breinregel voor ons en
laten we de kinderen tussen de lessen door even
lekker bewegen!

Kaartjes flippen met de tafel van 3 en 9
Schrijf de sommen op kaartjes en de antwoorden op de achterkant. Schud de kaartjes door elkaar en laat je kind
de som en het antwoord hardop uitspreken. Nakijken doet het kind door op de achterkant van het kaartje te
kijken.
Andersom kan ook, welke som hoort bij dit antwoord?

VVE- werkjes
Het zijn verkeersborden gemaakt door twee kinderen uit groep Geel.
Het betekent: Pas op, voor Juf Afke en juf Corine! 😉
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Traktaties

WWW.WILLEMVANORANJESCHOOL.NL
Jarigen tot en met 18 oktober 2019
Filip
Kenji
Van harte gefeliciteerd!!!!!
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