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Nieuwsbrief
Schooljaar : 2019/2020
Nummer : 12
Datum : 06-03-2020
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Algemene agenda tot en met 13 april 2020
MAART 2020
2–12 maart
13 maart
16 maart
17 maart
20 maart
24 maart
25 maart
30 maart –
9 april
APRIL 2020
3 april
3 april
6 april
7–8 april
9 april
10 april
13 april

10-minutengesprekken
Rapport mee
GGD
GGD
Nieuwsbrief
WvO-theater
Grote Rekendag

groepen 3, 4, 5, 6, 7, 8
voor kinderen van groep 2
voor kinderen van groep 2
groep 5 (ouders welkom om 14:40 uur

Religieproject

Nieuwsbrief
Talentenshow
Kijkkwartier
Schoolfotograaf
Paasontbijt
Vrij ivm Goede Vrijdag
Vrij ivm 2e Paasdag

groep 4 t/m 8
van 08:30 uur –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
Flyer talentenshow op 3 april voor groep 4 t/m 8.
Informatiebrief voor de ouders over de talentenshow
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Kampioen!
Aan dit toernooi doen meer dan 20 scholen mee.
Wekenlang hebben ze fanatiek geoefend in de gymlessen en in de pauze op school. Er waren zelfs teams die
buiten schooltijd samen gingen oefenen.
Het volleybalteam met Ezra, Noah, Fien, Jade en Eline uit groep 8 is kampioen geworden! Geweldig! Ze hebben
een grote beker gewonnen. Eerst werden ze winnaar van de poule. De poulewinnaars gingen tegen elkaar, dit
wonnen ze, ze wonnen de halve finale en daarna de finale. Supertrots zijn we!
Alle coaches en ouders bedankt voor jullie hulp bij de wedstrijden. Zonder jullie kunnen we dit niet organiseren.
Talentenshow
Op 3 april a.s. is er de Talentenshow voor de kinderen van groep 4 t/m 8. Meer informatie vindt u bij de algemene
brieven net als de flyer.
Ome Rob
Op woensdag 26 februari heeft ome Rob de uitslag van de scan gekregen. Bij de tumoren is een plekje afgenomen
met vier mm en een plekje toegenomen met drie mm. Dit zien de artsen vaker. Ome Rob voelt zich duidelijk beter
dan een paar weken terug. Hij kan nu zonder extra zuurstof de trap oplopen. Hij heeft nog wel veel last van
spierpijn en kan nog niet lang staan achter elkaar. Er wordt doorgegaan met de immuuntherapie. Over twee
maanden wordt er opnieuw een scan gemaakt.
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
Helaas zal er geen kleding en schoeisel opgehaald worden. Onderstaand bericht kwam gisteren binnen:
‘Helaas moeten wij tot onze spijt meedelen dat wij nog geen oplossing hebben kunnen vinden voor ons
personeelstekort. Mede om die reden zijn wij genoodzaakt de Kledinginzameling te annuleren. De reden van de
late informatie voorziening ligt in het feit dat wij lange tijd goede hoop hadden mensen aan onze stichting te
binden. Helaas hebben diegenen zich op het laatste moment afgemeld. Onze excuses dan ook voor de late
terugkoppeling. Hopelijk tot volgend schooljaar. Ik meld me direct wanneer ik de personele bezetting op orde
heb.’
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 10: Hou er rekening mee dat de hersenen van mannen en
vrouwen verschillen.
Jongens leren op een andere manier dan meisjes.

Tafels oefenen
Dobbelen met de tafel van 1 t/m 6
Rol met twee dobbelstenen over de tafel en vermenigvuldig de antwoorden met elkaar.
Hoeveel sommen kun je in 2 minuten goed beantwoorden?
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Traktaties

WWW.WILLEMVANORANJESCHOOL.NL
Nieuwkomer(s) tot en met 6 maart 2020
Alba
Van harte welkom!!!!!

Jarigen tot en met 3 april 2020
Julian
Sophie
Pleun
Lola
Lennox
Jahvano
Jeremiah
Loek
Anna
Siem
Ben
Konstantin
Isabell
Matheus
Feline
Espen
Efe
Maurits
Luca
Van harte gefeliciteerd!!!!!
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