Willem van Oranjeschool
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Nieuwsbrief
Schooljaar : 2019/2020
Nummer : 04
Datum : 18-10-2019
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Algemene agenda tot en met 17 november 2019
OKTOBER 2019
19–27 oktober
29 oktober
30 oktober
30 oktober

Vrij ivm herfstvakantie
boswandeling
boswandeling
herfstwandeling

NOVEMBER 2019
4 november
8 november
13 november
22 november

vrij ivm studiedag
nieuwsbrief
kijkkwartier
nieuwsbrief

groep Geel
groep Blauw
groep Groen

08:30 uur – 08:45 uur

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
De recycle Sint
Fusie-info
Staking op woensdag 6 november
21 oktober wordt door de bonden definitief besloten of de staking doorgaat. Voor die datum is er nog een gesprek
met de minister. Als besloten wordt tot een staking, gaat onze school dicht. Uw kind heeft die dag dan geen
school. We maken ons ernstige zorgen over het grote lerarentekort en vinden dat de minister daar te weinig actie
op onderneemt en er te weinig geld voor vrij maakt.
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Ome Rob
Ome Rob, onze conciërge, heeft zijn vierde scan afgerond. Zijn witte bloedlichaampjes zijn meer dan op orde. Hij
gaat een paar dagen weg in de herfstvakantie en over anderhalve week begint de vijfde kuur. Aan het eind van de
ochtend was hij even op school. Hij wilde graag de kinderen, ouders en leraren zien. Dat was reuze gezellig!
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.
Pakken koffie gevraagd
Lieve ouders en leerlingen,
Mijn naam is Aliya en ik ben de moeder van twee kinderen op school. Ik ben werkzaam in de oecumenische
organisatie Stem in de Stad op de Nieuwe Groenmarkt. Stem in de Stad biedt hulp aan iedereen die het nodig
heeft en niet verder komt in het reguliere hulpsysteem.
We zijn zes dagen in de week open en voor het eerst dat wij 25 jaar bestaan zijn wij door onze koffie heen. We
groeien en schenken steeds meer gratis koffie, maar helaas komt tegelijkertijd minder koffie als donatie binnen.
Heb je thuis nog een filter koffie staan en wil je deze doneren aan Stem in de Stad, dan kun je dit tussen 28
oktober en 11 november doen. Er staat naast de trap een krat, waar de filter koffie wordt verzameld. Ik neem het
elke dag mee naar mijn werk. Het hele team is jullie hiervoor erg dankbaar.
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 2: Een brein wil van nature problemen oplossen. Geef het
brein daarom uitdagingen.

WWW.WILLEMVANORANJESCHOOL.NL
Nieuwkomer(s) tot en met 18 oktober 2019
Yunuen
Teun
Van harte welkom!!!!!!!
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Jarigen tot en met 8 november 2019
Sjoukje
Mees
Fenja
Nora
Isabel
Van harte gefeliciteerd!!!!!
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