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Website
Op de website vindt u verschillende verslagen , brieven en overzichten onder het kopje ‘Algemene brieven’:

https://www.willemvanoranjeschool.nl/algemene-brieven
Schaakplezier met schaaklessen, start op 22 en 24 april (online)
Leuke e-books in de Thuisbieb
brief van het bestuur over Google for education voor ouders
De Koningsspelen thuis doen
Beste ouders
We hebben al weer vijf weken van thuisonderwijs achter de rug. We missen de kinderen enorm, want een school
zonder kinderen is als een tuin zonder bloemen. Er wordt nagedacht over het (gedeeltelijk) openen van de school.
De MR wordt hierbij betrokken. De persconferentie met de minister-president van 21 april zal er meer
duidelijkheid over geven. Ook de uitslag van het RIVM-onderzoek in hoeverre kinderen drager en/of overdrager
zijn van het virus moeten we afwachten. Die uitslag komt waarschijnlijk begin mei. Voorop staat de veiligheid van
zowel de kinderen als de volwassenen die op school verblijven. Ouders, we beseffen goed dat jullie momenteel
dubbel belast worden met jullie werk en de begeleiding bij het huiswerk van de kinderen. Dank voor jullie inzet.
Laten we allemaal goede moed houden, ons aan de voorschriften houden en bedenken dat dit ook weer voorbij
gaat!
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Een bericht van het bestuur
“Het bestuur heeft aan ons (directies en teams) laten weten onze inzet zeer te waarderen. Ook de inzet van
ouders, nu met recht 'educatieve partners', is van onschatbare waarde, zo zegt het bestuur. "Nu nog meer dan
anders ervaren we de verrijking van het samen werken aan goed onderwijs. Teamleden en ouders trekken samen
op. Ieder ontwikkelt vaardigheden en past ze toe. Dat kan ook zijn: de vaardigheid om hulp of ondersteuning te
vragen aan een collega of andere ouder. Elkaar helpen brengt ons verder!"
De rap van Noah uit groep 8
Noah heeft de Raparona over de Corona-crisis geschreven en gezongen en meester Richard heeft er samen met
zijn zoon Bart en een paar vrienden van Noah uit de klas een prachtig filmpje van gemaakt. Dat heeft Noah knap
gedaan. Er spreekt een groot talent uit! De link staat op de website, maar ik geef hem hier
ook: https://www.youtube.com/watch?v=8ccCDSm1P4E
ThuisBieb: vrij beschikbare e-books
De ThuisBieb-app is toegankelijk voor iedereen. Dus ook als de leerlingen géén lid zijn van de Bibliotheek! In de
app staan 100 e-books, waarvan 21 titels voor kinderen tot en met 12 jaar, zoals Fien komt dat zien! van Harmen
van Straaten en Alaska van Anna Woltz. Met de ThuisBieb willen de bibliotheken iedereen die thuiszit, dus ook
kinderen, een hart onder de riem steken in deze onzekere tijd.
Hoe werkt de ThuisBieb?
De e-books staan in de speciale ThuisBieb-app. De ThuisBieb-app voor iOS is nu beschikbaar in de AppStore. De
verwachting is dat de app voor Android binnenkort ook beschikbaar is via Google Play. Wanneer de app is
geïnstalleerd kun je het aanbod bekijken en titels selecteren. De app is in elk geval beschikbaar tot en met 10 mei.
Meer informatie kun je vinden op jeugdbibliotheek.nl/thuisbieb.
Ome Rob
Met ome Rob gaat het steeds iets beter. Hij gaat met kleine stapjes vooruit. Wel last van zijn handen, polsen en
enkels na de kuur door een reumatische reactie. Hij blijft steeds binnen en ziet vrijwel niemand. Als er al iemand
komt, zitten ze in de tuin op drie meter afstand. Dat kan gelukkig door het mooie weer. Op 26 april krijgt hij de
uitslag van de scan.
Als u hem een kaart of cryptogram wil sturen (dat geeft hem veel steun), kunt u een envelop met postzegel in de
brievenbus van school gooien. Wij 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.
breinregel 11: De mens is van nature een krachtige onderzoeker. Laat
leerlingen experimenteren en ontdekken.
Door zelf allerlei dingen uit te proberen zet je je hersenen flink aan het
werk. En het is leuk ook om iets te ontdekken! Dan wil je nog meer te
weten komen.
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Jarigen tot en met 29 mei 2020
Rigano
Imani
Mert
Lili
Chiara
Dylan
Julian
Fien
Axl
Rhadassa
Oliver
Swinda
Henkie
Merijn
Delayah
Mick
Arielle
Imme
Sanne
Lorena
Hugo
Guus
Hazel
Van harte gefeliciteerd!!!!!
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