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Algemene agenda tot en met 05 januari 2020
DECEMBER 2019
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
GGD-flits over angst: iedereen is wel eens bang
Flyer Sport Support
Naschoolse muzieklessen voor leerlingen groepen 5 en 6
Nieuwsbrief brood en spelen
Kerstviering

Woensdag 18 december a.s. vieren wij ons kerstfeest met een diner in de klas en
een viering in de Koningkerk.
Het is de bedoeling dat ieder kind een gerecht mee naar school neemt om dit
samen met zijn/haar klasgenoten op te eten.
In deze donkere en feestelijke dagen denken wij ook aan onze medemens.
Dit jaar willen wij geld inzamelen voor Stem in de stad.
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Het oecumenische Stem in de Stad is dertig jaar geleden vanuit de gezamenlijke kerken in Haarlem opgericht en is
inmiddels uitgegroeid tot een professioneel geleide vrijwilligersorganisatie van behoorlijke omvang. Stem in de
Stad is vooral een vrijwilligersorganisatie. Er waren in 2018 gemiddeld ongeveer 240 vrijwilligers. Stem in de Stad
maakt zich hard voor mensen in Haarlem die problemen ondervinden in hun dagelijkse leven en die daar op eigen
kracht of met hulp van de overheid of hulpverleningsorganisaties niet uitkomen. Het gaat vooral om mensen met
een eenzijdig netwerk: asielzoekers en vluchtelingen, dak- en thuislozen, mensen met schulden, eenzame ouderen.
Anderzijds biedt Stem in de Stad vrijwilligers de mogelijkheid om op zinvolle wijze betrokken te zijn en te blijven bij
hun Haarlemse medeburgers.
Op 16 en 17 december zal er een collectebus staan, beneden bij de trap. Hierin kunt u een geldbedrag doneren
voor Stem in de stad.
Voor de genodigden in de kerk tijdens de viering zal de collectebus ook in de kerk staan.
Kerstdiner
Komende week zullen er in de groepen 1 t/m 8 intekenlijsten hangen(op de gang bij de desbetreffende deur van
de klas) waarop u kunt aangeven welk gerecht uw kind mee naar school neemt.
Vóór het kerstdiner nemen de kinderen een bord, bestek en een beker mee in een tas met de naam erop, zodat
ze dit tijdens het kerstdiner kunnen gebruiken.
Kerststukjes
De komende dagen gaan wij kerststukjes maken. Iedere groep kiest hiervoor zelf een dag/tijdstip. Zorgt u
maandag 16 december voor een bakje, versierselen en een op maat gesneden stukje oase? In een tas met de
naam erop.
Kerstviering woensdag 18 december
Uw kind wordt om 17.00 uur op school verwacht. Afgeven van de hapjes kan vanaf 16.50 uur. Desbetreffende
kinderen mogen in hun eigen klas blijven.
Alle ouders zijn vervolgens van harte welkom op het plantsoen voor de school voor een gezellig samenzijn tussen
16.50 uur en 17.30 uur om een drankje te komen drinken.
Ome Rob
Ome Rob, onze conciërge, is nu klaar met zijn kuren. Hij hoopt dat hij zich goed genoeg voelt om op woensdag 18
december even langs te komen bij de kerstviering. Dat hopen wij ook! Op 11 december krijgt hij een scan en op 18
december komt de uitslag daarvan binnen.
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.
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.
Enquête groepen 4, 5, 7 en 8
Twee studenten van het NOVA-college, Bibi en Daisy, doen in opdracht van hun opleiding tot pedagogisch
medewerker een onderzoek: wat vinden kinderen van verschillende leeftijden leuke activiteiten om te doen?
Zij vragen leerlingen van groep 4, 5, 7 en 8 een enquête in te vullen. Deze krijgen ze op papier mee en mogen ze
na het weekend inleveren bij hun leerkracht.
De studenten: 'Deze enquête zal ons helpen om hier een beter beeld van te krijgen. Hierdoor kunnen wij goede
activiteiten bedenken voor ons uiteindelijke spellenboek.'
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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 5: Herhaal om niet te vergeten. Vergeet niet om te herhalen

WWW.WILLEMVANORANJESCHOOL.NL
Jarigen tot en met 17 december 2019
Dani
Yue
Andres
Kaylie
Tijn
Joshua
Emiel
Emi
Van harte gefeliciteerd!!!!!
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