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
Schooljaar : 2019/2020
Nummer : 10
Datum : 31-01-2020
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Algemene agenda tot en met 28 februari 2020
FEBRUARI 2020
4 februari
Ateliers
6 februari
Ateliers
13 februari
Ateliers
13 februari
boerderij Zorgvrij
14 februari
Nieuwskrant
14 februari
Schaatsen
15–23 februari Vrij ivm voorjaarsvakantie
24 februari
Vrij ivm studiedag
25 februari
Teylers Museum
26 februari
volleybaltoernooi
27 februari
Ateliers
27 februari
MR-vergadering
28 februari
Kijkkwartier

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

groep 4
groep 7 en 8 (alleen leerlingen, die zich hebben opgegeven)
groepen 4 t/m 8
van 19:30 uur tot 20:30 uur
van 08:30 uur tot 08:45 uur

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
Sportinstuif op 19 februari in de Beijneshal bij het station van 10:00 tot 13:00 voor kinderen vanaf 5 jaar
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Ome Rob
Het is niet gelukt om het vocht achter zijn linkerlong te verwijderen, ook doordat deze long voor een
deel is ingeklapt. Hij krijgt nu binnenkort extra zuurstof om hem toch een beetje bewegingsvrijheid te
geven. 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.
Loden leidingen
Die zijn er niet bij ons. In de jaren tachtig is de school geheel gerenoveerd en toen zijn alle leidingen
vervangen.
Verkiezing kinderburgermeester en kinderraad van Haarlem
Onze groep 7 is ingeloot om mee te doen aan deze verkiezing, wat leuk! Er mogen twee kinderen uit
groep 7 afgevaardigd worden en het gaat erom dat zij enthousiast zijn om voor alle kinderen in de stad
iets te betekenen. Wat vinden zij belangrijk in de stad waarin ze opgroeien?
Op donderdag 13 februari of vrijdag 14 februari worden ze geïnterviewd voor de kinderkrant Jong023
over hun motivatie en ideeën/plannen en wordt er een foto van ze gemaakt.
Aan deelname van de kinderraad is toestemming van ouders nodig en omdat een kinderraadslid of
kinderburgemeester een publieke functie is, moeten ouders toestemming verlenen dat het kind
herkenbaar in de (sociale) media mag komen.
De vergaderingen van de kinderraad zullen plaatsvinden in de raadszaal van de gemeente Haarlem aan
de Grote Markt 2 te Haarlem. Er wordt verwacht dat ouders toestemming geven dat de kinderen met de
fiets of het openbaar vervoer zelfstandig naar de bijeenkomsten komen of dat zij zelf de kinderen
begeleiden.
Schaatsen groepen 5 t/m 8 14 februari a.s.
Dit jaar gaan we schaatsen op vrijdagmiddag 14 februari.
We vertrekken om 12.45 uur (verzamelen 12.40 uur) bij school en stoppen bij de ijsbaan om 14.50 uur.
De kinderen moeten opgehaald worden bij de ingang van de schaatsbaan. (niet op de parkeerplaats!).
Ouders die voor vervoer zorgen, brengen de kinderen naar de ijsbaan en weer terug naar school waar
de kinderen naar huis mogen.
Verplicht zijn handschoenen!!! Dit is i.v.m. de veiligheid.
Je hoeft geen geld mee te nemen voor de entree. Dit wordt door school betaald. Als je geen eigen
schaatsen hebt, probeer die dan te lenen. Je kan ook schaatsen huren bij de ijsbaan. Dit is voor eigen
kosten en kost vijf euro voor maximaal twee uur.
Er hoeft geen legitimatie meegenomen te worden. Daar wordt voor gezorgd. Let op, dit is alleen voor
schaatsen onder schooltijd!
Van schaatsen krijg je best dorst, dus wat extra drinken is best lekker.
De kantine en de snoepautomaat zijn tijdens schaatstijd niet toegestaan voor de kinderen.
We hebben nog ouders nodig die de kinderen om 12:45 naar de ijsbaan brengen en ook terug naar school
om 14:50. Wie kan ons helpen? Graag opgeven via Social Schools bij de agenda.
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Kinderen die langer willen blijven, moeten een briefje met toestemming van de ouders hebben dat zij
daar mogen blijven. Als dit briefje niet mee is, mogen ze niet langer blijven. Als de ouder zelf op de
ijsbaan wil, is dat natuurlijk ook goed. De schaatsenhuur voor scholen is max. 2 uur en kost 5 euro. Als
kinderen van plan zijn langer te blijven (tot na schooltijd) kan dit niet op schoolnaam, maar is er eigen
legitimatie nodig en kan dit niet voor de schoolhuurprijzen.
De kinderen die langer willen blijven kunnen schaatsen huren, maar dit moet meteen bij binnenkomst
worden gemeld. Dat kost zes euro voor 2,5 uur en elk half uur meer kost 1 euro extra. Na schooltijd zijn
er geen leerkrachten meer aanwezig op de ijsbaan.
Ouders die helpen om kinderen naar de ijsbaan te brengen, kunnen langs de rand de kinderen
aanmoedigen. Als ze zelf ook lekker willen mee schaatsen, dient wel zelf de entree te worden betaald.
Als broertjes en zusjes komen mee schaatsen die al vrij zijn, mag dat natuurlijk, maar moet daar wel zelf
entree voor worden betaald.
We hopen op een hele gezellige schaatsmiddag, net als alle andere jaren!
Gymjuf Karina
Medezeggenschapsraad
We zijn ongeveer halverwege het schooljaar, dus is het de hoogste tijd voor een update vanuit de
Medezeggenschapsraad. Inmiddels hebben we drie vergaderingen achter de rug. Dimitri Meijer heeft de
plek van Carina Machielse overgenomen in de MR. We bedanken Carina voor haar inzet de afgelopen
jaren en heten Dimitri van harte welkom. Twee belangrijke activiteiten waar de MR de afgelopen periode
mee bezig is geweest, zijn de goedkeuring van de schoolgids en het schoolplan voor de komende vier
jaar. Verder zijn we erg blij dat het met de tussenschoolse opvang nu goed loopt en de bezetting op orde
is. Als u suggesties heeft voor onderwerpen om in de MR te bespreken, laat het gerust weten via
mrwvo@outlook.com, of spreek een van de leden aan.
Fietsverlichting
Het valt al een tijdje op dat veel ouders en kinderen ‘s morgens op de fiets geen fietsverlichting aan
hebben. Dagelijks zijn er bijna ongelukken omdat automobilisten de fietsers (en dan vooral de kleintjes)
niet zien aankomen. Ouders, graag zorgen dat de fietsverlichting het doet!
Staking
Wat leuk dat er zoveel ouders op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari een activiteit kwamen doen
in de groep van hun kind! In groep groen liepen alle kinderen zo trots als een pauw met hun blauw
gelakte nageltjes. Er werden natuurkundige proefjes gedaan, koekjes gebakken, sushi gemaakt met
brood en wat verteld over orders ontvangen en verwerken en dan op een kinderlijke manier.
In groep blauw vertelde de vader van Alexander over hoe het is om rechter te zijn en de vader van Tuur
vertelde over de geschiedenis van Haarlem.
In groep 3 dwarrelden heerlijke geuren door de gang. De ouders van Emiel kwamen helpen met koekjes
bakken en de moeder van Adam hielp daarbij. . De vader van Tjesse kwam vertellen over zijn werk. Hij
repareert vliegtuigen. Aan het eind van de ochtend hoorde ik prachtige Engelse woorden en zinnen uit
groep 3 komen. De moeder van Loek, die zelf Britse is, gaf Engelse les. Het ging over Rupsje
Nooitgenoeg, maar dan in het Engels! In de middag gingen de kinderen naar Leen Bakker. Daar gaf de
vader van Tieme een rondleiding.
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Vrijdagochtend startte de dag in groep 3 met het voorlezen van een
Engels boekje door de moeder van Kai Luna, die Amerikaanse is. De
moeder van Mercedes leerde de kinderen een Spaans liedje. Vervolgens
kwam de vader van Mae (oud wereldkampioen judoka Ruben Houkes) de
kinderen judoles geven. De moeder van Espen vertelde over haar werk bij
Pro Rail en ze nam ook bouwplaten mee en als afsluiter kwam de moeder
van Lucas vertellen over haar werk als rechter.
In groep 5 gaf de moeder van Ariëlle een Engelse les.
Op www.petitie.nl kunt u nog steeds de petitie vinden ‘Goed onderwijs:
ik teken ervoor’. Ik hoop dat alle ouders deze petitie getekend hebben of
nog gaan 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.
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.
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Werkdrukverlichting!!

Teken de tafel van 8 en 3
Laat je kind een beeldtekening van een tafel maken.
Bijvoorbeeld: met de tafel van 8 kun je een spin tekenen met
daarachter het cijfer 8. Daaronder teken je twee spinnen met het
cijfer 16 erachter. Daaronder teken je drie spinnen met een 24 en
ga zo maar door. De tafel van 3 kan een ijsje met 3 bolletjes zijn.
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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 8: Zet meerdere zintuigen in bij het leren
Hoe meer zintuigen je gebruikt (zien, horen, ruiken, proeven
en voelen), hoe beter je kan leren!

Gezonde traktatie

WWW.WILLEMVANORANJESCHOOL.NL
Nieuwkomer(s) tot en met 31januari 2020
Hidde
Van harte welkom!!!!!

Jarigen tot en met 14 februari 2020
Maroun
Kyra
Eleysa
Isabeau
Feline
Jimi
Mikey
Jochem
Reva
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Yanto
Leela
Van harte gefeliciteerd!!!!!
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