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Nieuwsbrief
Schooljaar : 2019/2020
Nummer : 05
Datum : 08-11-2019
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Algemene agenda tot en met 6 december 2019
NOVEMBER 2019
13 november
14 november
14 november
22 november
18–29 november
18–29 november
26 november

Kijkkwartier
MR-vergadering
bezoek Mendel College in de ochtend
Nieuwsbrief
10-minutengesprekken
10-minutengesprekken
IKI-eindpresentatie

DECEMBER 2019
5 december
6 december

Sint
Nieuwsbrief

08:30 uur – 08:45 uur
van 19:30 uur tot 20:30 uur
groep 8
groepen 1 t/m 3 en 8
groepen 4 t/m 7 (ouders, die zijn uitgenodigd)
groepen 5 en 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
Verslag van de Kinderraad
GGD-Flits over mediawijsheid
Nieuwe naam van de stichting na de fusie is bekend
Tien-minutengesprekken
Een aantal ouders uit de groepen 4 t/m 7 heeft het verzoek van de leerkracht gekregen om zich via SocialSchools
in te schrijven voor een tien-minutengesprek. Als u geen oproep krijgt betekent dit dat de leerkracht nu geen
aanleiding heeft een gesprek aan te gaan.
Alle ouders van de kinderen in de groepen 1 t/m 3 en 8 worden wel gevraagd zich in te schrijven via SocialSchools.
Met hen is namelijk geen startgesprek gevoerd.
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De gesprekken vinden plaats na schooltijd in de tweede helft van november. De mogelijkheid tot inschrijven is tot
11 november 18.00 uur.
Ome Rob
Ome Rob, onze conciërge, heeft vier dagen extra in het ziekenhuis gelegen. Hij had hoge koorts gekregen door een
bacterie, een soort voedselvergiftiging. Hij kreeg er een penicillinekuur voor van twee weken en nu is hij weer op
de been. Hij is nog wel erg moe, maar voelt zich beter. Het permanente infuus is er toen uitgehaald en dit zou
afgelopen woensdag weer geplaatst worden, zodat hij meteen aan de volgende chemokuur kon beginnen. Maar
dat is niet gebeurd. Rob wacht nog steeds en baalt ervan. Hij doodt de tijd met het maken van cryptogrammen.
Heeft u er nog eentje vanuit een krant, dan kunt u die bij juf Corine of juf Betty inleveren.
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.
Juf Karina van gym
Op vrijdag 18 oktober heeft juf gym-Karina een operatie gehad. Het gaat nu redelijk met haar, maar de wond is
nog steeds een beetje open. Bukken mag ze absoluut niet. Er zit progressie in, maar zolang de wond open is, mag
ze niet werken. We hopen allemaal, en juf gym-Karina op de eerste plaats, dat ze snel hersteld is en weer les kan
geven. Groep 7 kan gewoon op de maandag en vrijdag bij de gymzaal verzamelen, waar juf Annelies een spelles
geeft.
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 3: Elk brein heeft een andere bedrading. Leer het brein kennen.

WWW.WILLEMVANORANJESCHOOL.NL
Nieuwkomer(s) tot en met 8 november 2019
Mika
Van harte welkom!!!!!!!
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Jarigen tot en met 6 december 2019
Cecilia
Mick
Kees
Roxanne
Sanne
Amina
Ize
Leah
Teun
Noah
Van harte gefeliciteerd!!!!!
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