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Nieuwsbrief
Schooljaar : 2019/2020
Nummer : 08
Datum : 17-12-2019
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Algemene agenda tot en met 31 januari 2020
DECEMBER 2019
18 december kerstviering
20 december vanaf 12:00 uur vrij
groepen 1 t/m 8
21 december 2019 – 5 januari 2020 vrij ivm Kerstvakantie
JANUARI 2020
14 januari
Kinderraad
17 januari
Nieuwsbrief
20–31 januari 2020 CITO
21 januari
Ateliers
23 januari
Ateliers
28 januari
Ateliers
30 januari
Ateliers
31 januari
Nieuwsbrief

in deze twee weken zullen de CITO-toetsen worden afgenomen
groepen 1 t/m 3
groepen 4 t/m 8
groepen 1 t/m 3
groepen 4 t/m 8

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 kinderraad 10-12-2019
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Foto’s maken tijdens de kerstviering
Op onze school vinden we de privacy van onze leerlingen heel belangrijk. We
letten er goed op dat alleen van kinderen waarvoor toestemming is gegeven foto’s
komen op het beveiligde gedeelte van de website. U mag natuurlijk van uw eigen
kind een foto maken, maar als er een ander kind opstaat, mag die foto alleen met
toestemming van de betreffende ouders op social media geplaatst worden. Zonder
deze toestemming bent u strafbaar volgens de AVG-wet.

Ons goede doel ‘Stem in de stad’
Het spaarpotje voor 'Stem in de stad' is klein maar goed te vinden als je de school binnen komt: naast de grote
kerstboom.
Het wordt meegenomen naar de kerstviering in de kerk, als u daar iets wilt doneren dan kan dat ook nog.
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Voor de oudergeleding van de overgangs-GMR van de nieuwe stichting Twijs wordt een ouder gezocht. Die GMR
bestaat uit 4 ouders en 4 personeelsleden uit de Salomo scholen, en uit 3 ouders en 3 personeelsleden uit de Sint
Bavo scholen.
De overgangs-GMR oefent op bovenschools/bestuursniveau de medezeggenschap uit in het eerste half jaar van
2020, en bereidt de verkiezingen en samenstelling voor van de definitieve GMR na de zomer van 2020.
Het gaat om een lidmaatschap van 6 maanden, met de mogelijkheid zich aansluitend te kandideren voor de
definitieve GMR na de zomer. Er is voor het lidmaatschap een kleine vergoeding beschikbaar.
Staking
Op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari roepen de vakbonden op om te staken. Ik ben nu aan het
inventariseren wie er wil staken. Als dit vijftig procent of meer is, gaat de school dicht. Is dit minder dan vijftig
procent, dan zijn de kinderen van de betreffende leraren vrij. Ik laat u dit vrijdag 20 december weten.
Ome Rob
Ome Rob, onze conciërge, is nu klaar met zijn kuren. Afgelopen vrijdag was hij tussen de middag even op school.
Hij hoopt dat hij zich goed genoeg voelt om op woensdag 18 december een kort tijdje langs te komen bij de
kerstviering. Dat hopen wij ook! Op 18 december komt de uitslag van de scan 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.

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 6: Een goede nachtrust doet wonderen. Ook een dutje
helpt.
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De tafel van 7 en van 10 overgooien
Gooi over met een bal. Je noemt een som terwijl je de bal gooit, je kind
gooit de bal terug en noemt tegelijkertijd het antwoord. Doe dit zo snel
mogelijk, zodat de kinderen de tafels goed automatiseren.

WWW.WILLEMVANORANJESCHOOL.NL
Jarigen tot en met 17 januari 2020
Kirsten
Shane
Yves
Lalibella
Sonny
Nadia
Oliver
Florus
Mateo
Vincent
Fay
Tijn
Noah
Dilay
Jip
Ryan
Van harte gefeliciteerd!!!!!
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Fijne feestdagen en
een gelukkig 2020 !!!!
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