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Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Algemene agenda tot en met 17 maart 2020
FEBRUARI 2020
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
MAART 2020
5 maart
6 maart
6 maart
2–12 maart
13 maart
16 maart
17 maart

Ateliers
GGD
Nieuwsbrief
10-minutengesprekken
Rapport mee
GGD
GGD

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

groepen 4 t/m 8
voor kinderen van groep 7

groepen 3, 4, 5, 6, 7, 8
voor kinderen van groep 2
voor kinderen van groep 2

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
Dyslexie: informatiebijeenkomst in de bibliotheek op 25 maart
Hoe we kinderen kunnen helpen om leer-uitdagingen aan te gaan
Verslag kinderraad 11-02-2020
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Studiedag 24 februari
In de bijlage Hoe we kinderen kunnen helpen om leer-uitdagingen aan te gaan kunt u lezen hoe we als team
nascholing krijgen over hoe je de groeimindset van kinderen kunt stimuleren. Er zijn immers kinderen die moeilijke
taken uit de weg gaan omdat ze bang zijn om te falen. Dat is erg jammer, want juist van je fouten leren je
hersenen het meeste. Daarvan groeien ze. Dat kinderen bang zijn om te falen heeft veel te maken met het
taalgebruik van de volwassenen om zich heen. Als je vaak hoort: “Wat ben je een slim kind! Wat doe je dat slim!”,
dan kijk je wel uit om iets moeilijks te gaan doen. Stel je voor dat dit niet lukt! Kinderen hebben groeitaal nodig.
Wat groeitaal precies is, kunt u in het artikel lezen.
Groep groen
Na de voorjaarsvakantie werkt juf Jennifer op de maandag en dinsdag. De andere dagen gaat zij werken op De
Wadden Boerhaave. Juf Alida is in de groep op woensdag en donderdag. Zij kan nog niet op de vrijdag werken.
Voorlopig wordt voor de vrijdag vervanging aangevraagd.
Aankondiging talentenjacht voor groep 4 t/m 8
Vrijdag 3 april van 19.00 tot 21.00uur komt de ‘Willem got Talentshow’ naar Circus Hakim, Korte Verspronckweg 7
in Haarlem.
Wij zijn op zoek naar jou! Vind je het leuk om alleen of met een groepje je act te showen op een écht podium?
Denk aan dans, zang, een goocheltruc of cabaret met een goeie grap…laat het zien, alles mag! In de
voorjaarsvakantie heb je even rustig de tijd om je te laten inspireren voor een te gekke act. Na de vakantie horen
jullie meer over hoe en wat!
Wel alvast goed om te weten: je optreden mag max 2 minuten duren, zodat er veel optredens aan bod kunnen
komen.
Wij hebben er zin in en zijn reuze benieuwd naar jullie talenten!
Commissie WvO talentenjacht
Ome Rob
Er zijn momenten van grote vermoeidheid. Eergisteren heeft hij weer immuuntherapie gehad en dan voelt ome
Rob zich niet zo heel lekker. Last van zijn gewrichten en darmen. Na een dag of drie, vier trekt dit weg. Hij kan
zichzelf zuurstof toedienen en gebruikt geen pijnstillers. Een week of twee geleden heeft hij een scootmobiel
gekocht die in de auto past. Dat is prettig, want vijftien minuten staan gaat niet en nu is hij toch mobieler. Op 19
februari krijgt hij weer een scan en de uitslag is op de 26e.
Als u hem een kaart of cryptogram 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.
All4Africa
Op dinsdag 17 maart komt de organisatie van All4Africa weer de zakken ophalen waar u kleding en schoenen in
kunt doen die u niet meer gebruikt. Zij zorgen ervoor dat dit op een goede plek komt bij mensen die dit nodig
hebben.

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 9: Zicht is het krachtigste zintuig. Leer en denk in
beelden.
Door de dingen voor je te zien, kun je het beter onthouden en
begrijpen.
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De tafels van 1 en 7!
Maak er een dansje van! Bijvoorbeeld: 1x4=4:
1=rechterhand op linkerschouder
Keer=linkerhand op rechterschouder
4=rechterhand op rechterbil
= =linkerhand op linkerbil
4=klap in de handen

WWW.WILLEMVANORANJESCHOOL.NL
Nieuwkomer(s) tot en met 14 februari 2020
Saar
Van harte welkom!!!!!

Jarigen tot en met 6 maart 2020
Lucas
Matteo
Valentijn
Shania
Bodi
Mirthe
Mae
Ensar
Luuk
Tjesse
Ilias
Renee
Lucas
Lenny
Van harte gefeliciteerd!!!!!
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