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Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Algemene agenda tot en met 1 juni 2020
MEI 2020
21 mei
22 mei
29 mei

Vrij ivm Hemelvaart
Vrij ivm studiedag
Nieuwsbrief

JUNI 2020
1 juni

Vrij ivm 2e Pinksterdag

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
Introductiefilmpje
Filmpje met algemene informatie over de school: https://www.willemvanoranjeschool.nl/introductiefilmpje

Beste ouders,
Het is heerlijk dat de kinderen weer op school zijn! Ook al is dit met halve groepen. Alle volwassenen letten goed
op dat er 1,5 m afstand tot elkaar wordt gehouden en de hygiënemaatregelen worden zorgvuldig uitgevoerd.
Groepsverdeling schooljaar 2020-2021
De gemeente stopt de subsidie voor de derde kleutergroep. De nood in Schalkwijk is hoger en daar gaat het geld
nu heen. Dit betekent dat wij volgend schooljaar twee kleutergroepen hebben. Om die reden wordt juf Chantal als
onderwijsassistente de hele week in groep 1 t/m 3 ingezet. We hebben dan een lokaal over waar zij met groepen
kinderen kan werken.
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De groepsverdeling is als volgt:
groep 1/2 geel: juf Afke op de maandag en dinsdag; juf Alida op de woensdag, donderdag en vrijdagochtend
groep 1/2 blauw: juf Sylvia op maandag t/m donderdag. Juf Marianne op vrijdagochtend. Juf Mireille loopt twee
dagen stage bij juf Sylvia.
Op de maandag en dinsdag is er een mbo-stagiaire in beide kleutergroepen.
groep 3: juf Marian op maandag en dinsdag; juf Brigitte op woensdag t/m vrijdagochtend
groep 4:juf Mirelle op maandag en dinsdag; juf Carina op woensdag t/m vrijdagochtend
groep 5: juf Marianne op maandag, woensdag en donderdag; juf Josée op dinsdag en vrijdag
groep 6: meester Dimitri op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag; juf Corine adjunct op woensdag. Juf Renee
loopt stage op de donderdag en vrijdag.
groep 7: juf les-Corine op maandag en dinsdag; juf Annelies op woensdag t/m vrijdag. Juf Annelies werkt op de
dinsdag als ICT-coördinator.
groep 8: meester Richard op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. Juf Renee op dinsdag. Juf Renee loopt
stage op de maandag.
We nemen afscheid van onderwijsassistente juf Madelon. Zij gaat op De Wadden Boerhaave werken. Juf Jennifer
gaat werken op de Dreefschool. Meester Alfred en meester Bob vervolgen hun onderwijsloopbaan op een andere
school van de stichting. Het is nog niet bekend welke school dit wordt.
Juf Karina geeft gym op de maandag en vrijdag aan de groepen 3 t/m 8.
Juf Nynke werkt met de levelgroep op dinsdagochtend.
De Verlengde Schooldag op woensdag vervalt.
Vakanties in schooljaar 2020-2021
Op 11 juni vergadert de MR. De MR-leden hebben instemming over de vakanties en studiedagen. Op 12 juni komt
er een nieuwskrant uit. Daarin leest u wanneer de vakanties en studiedagen zijn.
Ome Rob
Met ome Rob gaat het steeds iets beter. Hij gaat met kleine stapjes vooruit. Nog 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. De uitslag van de
scan was hoopvol! De linkerlong doet weer bijna helemaal mee. De rechterlong is nagenoeg schoon. Ook het
plekje in zijn buik is verdwenen. De ruggenwervel die was aangedaan, is verzwakt. Dus is het opletten met tillen,
springen en dergelijke. Vandaag krijgt hij weer een nieuwe immunokuur. Op de scootmobiel tuft hij naar de VU.
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 12: De capaciteit van hersenen (korte en lange termijngeheugen)
is niet onbegrensd. Vol is vol!
Hoe je geheugen werkt, voor een korte periode of voor een lange periode,
kun je wel trainen, maar op een gegeven ogenblik is het vol in je hoofd en
kan er –even- niets meer bij.
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WWW.WILLEMVANORANJESCHOOL.NL
Jarigen tot en met 2 juni 2020
Yassine
Merel
Van harte gefeliciteerd!!!!!
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