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Nieuwsbrief
Schooljaar : 2019/2020
Nummer : 06
Datum : 26-11-2019
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Algemene agenda tot en met 05 januari 2020
NOVEMBER 2019
18–29 november

10-minutengesprekken

DECEMBER 2019
04 december inleveren surprise
groepen 5 t/m 8
05 december Sint
06 december uur later naar school
06 december nieuwsbrief
17 december nieuwsbrief
18 december kerstviering
21 december 2019 – 5 januari 2020 vrij ivm Kerstvakantie
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 IKI-presentatie
Ome Rob
Ome Rob, onze conciërge, begint woensdag aan zijn zesde chemokuur. Dat is de laatste. Tot en met zondag blijft
hij in het ziekenhuis. Op 11 december krijgt hij een scan en op 18 december komt de uitslag daarvan binnen. We
hopen natuurlijk allemaal en ome Rob en zijn vrouw Laura voorop dat de uitslag positief is!
Helaas is er ook verdrietig nieuws. Hun hond Rebel, de trouwe metgezel, is vorige week overleden. Een groot
verdriet en gemis. Rebel is zeven jaar bij hen geweest.
Ome Rob maakt nog steeds graag cryptogrammen. Heeft u er nog eentje vanuit een krant of tijdschrift, dan kunt u
die bij juf Corine of juf Betty inleveren. Hij heeft er al een paar van ouders gekregen en is daar erg blij mee! De tijd
gaat dan wat sneller voorbij.
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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
Juf Karina is weer beter! Dat vinden we allemaal erg fijn: de kinderen, de juffen en de meesters en juf Karina
helemaal.
Sinterklaas
Om 8:20 gaat de zijdeur zoals gewoonlijk open en gaan de kinderen naar hun klas. Hun jas houden ze aan. Om de
beurt loopt een klas naar de singel waar Sint in de boot zal aankomen met zijn pieten. Het oversteken wordt
begeleid door zes leden van de ouderraad. De kinderen staan met hun klas op een vaste plaats. Aan de ouders
wordt gevraagd te wachten totdat alle kinderen er zijn en dan achter de kinderen van groep 1 t/m 5 te gaan staan.
De ouderraad zorgt voor het tussendoortje om tien uur, dit hoeven de kinderen dus niet zelf mee te nemen.
Alle kinderen van groep 5 t/m 8 leveren hun surprise + gedicht in op woensdag 4 december op school. De surprise
moet ingepakt zijn (bijv in een vuilniszak) en de naam voor wie het is moet duidelijk op de buitenkant staan. Het is
verstandig om de naam van het kind ook op de surprise zelf te zetten. Er is in de klas afgesproken dat er geen vieze
surprises, die veel troep geven, worden gemaakt.
Op vrijdag 6 december mogen de kinderen een uur later op school komen. Om 9:30 begint de les. Is het voor u
lastig om uw kind later naar school te brengen, dan kan het ook gewoon vanaf 8:20 komen. In de klas kan uw kind
dan een spelletje doen, totdat de andere kinderen er zijn.
Ouderbijdrage schooljaar 2019-2020
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd, inzake het innen van de ouderbijdrage middels WIS-collect.
Wij streven ernaar om vrijdag a.s. de brieven via WIS-collect te versturen, zodat u de ouderbijdrage kunt
overmaken. Door alle omstandigheden verzoeken wij u, dit zo snel mogelijk in orde te maken.
Met de ouderbijdrage wil de ouderraad ook dit jaar weer vele leuke activiteiten organiseren voor de kinderen en
ouders. Dit doen wij door tijdens of buiten school tijd iets extra’s te doen. Denkt u hierbij aan de schooldisco,
sinterklaasfeest, kerstviering, schoolreis/schoolkamp, paasontbijt, koningspelen, zomerfeest en nog veel meer.
o Ouderbijdrage groepen 1 t/m 7
o Ouderbijdrage groep 8
o administratiekosten groepen 1 t/m 8

€ 55,00
€ 140,00
€ 2,00

Indien u vragen heeft, inzake de betaling van de ouderbijdrage, kunt u contact opnemen met juf Denise
Info@willemvanoranjeschool.nl
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 4: Je leert het beste als je dit met volle aandacht doet
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Damspel gevraagd
Mocht u thuis nog een damspel hebben waar niet meer mee gespeeld wordt, u maakt groep 3 er heel blij mee. De
kinderen zijn nl verzot op dammen.
Alvast bedankt!
Oefen de tafel van 6 en 8 zomaar tussendoor
Oefen een tafel mondeling, zomaar even tussendoor. Dan blijft het speels en ligt er geen dwang achter.

WWW.WILLEMVANORANJESCHOOL.NL
Jarigen tot en met 6 december 2019
Cecilia
Mick
Kees
Roxanne
Sanne
Amina
Ize
Leah
Teun
Noah
Van harte gefeliciteerd!!!!!
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