Willem van Oranjeschool
een wereldschool bij jou om de hoek!

Rozenhagenstraat 15 – 2021 CG HAARLEM – (023) 525 26 83
www.willemvanoranjeschool.nl – info@willemvanoranjeschool.nl

Nieuwsbrief
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Nummer : 09
Datum : 17-01-2020
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Algemene agenda tot en met 14 februari 2020
JANUARI 2020
20–31 januari 2020 CITO,
in deze twee weken zullen de CITO-toetsen worden afgenomen.
21 januari
Ateliers
groepen 1 t/m 3
23 januari
MR-vergadering
19:30 uur tot 20:30 uur
28 januari
Ateliers
groepen 1 t/m 3
30 januari de leerkrachten van groep 5, 6 en 7 staken
31 januari de leerkrachten van groep blauw, 6 en 7 staken
31 januari
Nieuwsbrief
31 januari
VVE-ouderbijeenkomst groepen 2
FEBRUARI 2020
4 februari
Ateliers
6 februari
Ateliers
13 februari
Ateliers
14 februari
Nieuwskrant
14 februari
Schaatsen

groepen 1 t/m 3
groepen 4 t/m 8
groepen 4 t/m 8
groepen 5 t/m 8 in de middag op de ijsbaan

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
Kinderopvang Schuylenburght in de Kleverparkbuurt biedt naschoolse opvang aan.
Nieuwsbrief van Brood & Spelen
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Staking
Op donderdag 30 januari hebben de kinderen van groep 5, 6 en 7 geen les, omdat hun leerkrachten staken. Op
vrijdag 31 januari hebben de kinderen van groep blauw, 6 en 7 geen les, omdat hun leerkrachten staken. De
kinderen van de andere groepen hebben wel les. Kinderopvang Haarlem biedt geen opvang overdag aan (wel na
schooltijd, zoals gebruikelijk), omdat zij zelf een personeelstekort hebben. U kunt bij Kinderopvang
Schuylenburght (zie hierboven op de website bij de algemene brieven) informeren. Zij bieden wel opvang aan. De
kosten van de opvang zijn voor uw rekening.De leerkrachten die niet staken, hebben evenwel ook grote zorgen
over het onderwijs, maar willen toch op school zijn. U kunt uw steun aanbieden door op 30 of 31 januari een
gastles te komen geven. Dit kan over allerlei dingen gaan: uw werk of een hobby of wat u maar bedenkt. U kunt
daarvoor contact opnemen met de leerkracht van uw kind.
Op www.petitie.nl kunt u de petitie vinden ‘Goed onderwijs: ik teken ervoor’. Ik vraag alle ouders om deze petitie
te tekenen. In 2020 hebben 55.000 kinderen geen bevoegde leraar voor de klas. In 2028 zijn dit er 240.000. Steeds
vaker worden onbevoegden voor de klas gezet en leerlingen naar huis gestuurd. Klassen zitten te vol en een aantal
scholen overweegt al een vierdaagse schoolweek. Eerdere acties in het onderwijs hebben nog niet geleid tot
structurele oplossingen. Daarom start Ouders van Nu deze actie. Wat u nog meer kunt doen:
Maak samen met uw kind een tekening van een handje. Je kunt ook een kant-en-klare kleurplaat downloaden via
oudersvannu.nl/onderwijsinspectie. Stuur hier een foto van naar redactie@oudersvannu.nl/onderwijspetitie of
stuur hem naar Capellalaan 65, 2132 JL Hoofddorp. Ouders van Nu biedt de petitie en de handjes aan de minister
aan.
De kwaliteit van het Nederlandse onderwijs staat zwaar onder druk. En dat heeft grote gevolgen voor de
ontwikkeling van onze kinderen en daarmee voor de hele Nederlandse samenleving. Daarom willen wij dat het
kabinet structureel investeert in het (basis)onderwijs.
Ome Rob
Ome Rob, onze conciërge, heeft op 18 december de uitslag van de scan gekregen. Die bracht niet wat wij hoopten.
Aan de rechterlong is de tumor hetzelfde gebleven, maar aan de linkerlong is die gegroeid. Ome Rob ziet af van
een experimentele kuur. Er zijn teveel nare bijwerkingen die ook tot de dood kunnen leiden. Hij gaat verder met
de immuuntherapie en hij voelt daardoor wel iets vooruitgang. Nu zit echter zijn linkerlong vol vocht, waardoor hij
last van benauwdheid heeft, veel moet hoesten en nog geen vijftig meter kan lopen. Dus hij zit aan huis
gekluisterd. Hij wacht op een oproep van het ziekenhuis om het vocht af te voeren. Dit duurt dan vier tot vijf
dagen en daarna voelt hij zich een stuk beter. Er is ook naar zijn hart gekeken en die doet het goed. Op 19 februari
wordt er opnieuw een scan gemaakt om te zien of de immuuntherapie aanslaat.
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 7: Veel stress ondermijnt het leren.
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Tel en klap bij de tafel van 4 en 5
Oefen een tafel door hardop te tellen. Stel dat je de tafel van 4 oefent. Dan klap
je bij elk antwoord dat in de tafel van 4 zit in je handen. Als dat goed gaat, oefen
je zo de tafel van 5. Als dat ook lukt, klap je bij de antwoorden van 4 en 5 in je
handen. Ontstaat er een ritme?

Gezonden traktaties
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WWW.WILLEMVANORANJESCHOOL.NL
Nieuwkomers tot en met 17 januari 2020
Kristian
Annelijn
Tijmen
Zoey
Van harte welkom!!!!!
Jarigen tot en met 31 januari 2020
Jara
Sara
Louke
Jade
Zhenya
Van harte gefeliciteerd!!!!!
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