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Algemene agenda tot en met 12 juni 2020
JUNI 2020
1 juni
3–5 juni
11 juni
12 juni

Vrij ivm 2e Pinksterdag
Helaas geen schoolkamp
MR-vergadering
Nieuwsbrief

groep 8
19:30–20:30 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
pleeggezin gezocht
Pleeggezin gezocht
Zorgaanbieder Parlan Jeugdhulp zoekt een gezinshuisouder voor Tim en heeft gevraagd of dit bericht geplaatst
kan worden. Bij de algemene brieven vindt u alle verdere informatie.
Corona-crisis
De minister-president heeft laten weten dat vanaf 8 juni de scholen weer volledig open kunnen, mits de Coronacrisis niet verergert. De PO-Raad heeft gisteravond een nieuw protocol gemaakt en het bestuur van de stichting
stelt zijn richtlijnen daarop af. Dinsdag is bekend wat de nieuwe richtlijnen worden. U krijgt dan via Social Schools
een brief waar alle informatie instaat.
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Vakanties in 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
Ome Rob, onze conciërge, blijft vooruit gaan. Door de Corona-crisis is hij extra voorzichtig en zijn vrouw ook. Ze
blijven binnen en als het mooi weer is, kan er bezoek komen in de tuin. Daar zitten ze op drie meter afstand van
elkaar en het zijn korte bezoekjes. De boodschappen laten ze bezorgen en Laura, zijn vrouw, maakt alles grondig
schoon. Op rustige tijden loopt hij een rondje van 200 meter en dat wordt steeds een stukje langer. Hij heeft
gisteren een wandje van de schuur geschilderd en vergeleken met twee maanden geleden is dit een grote
vooruitgang. Hij stuurt u allemaal zijn hartelijke groeten.
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.
Te koop: schoolmeubilair!
In het nieuwe schooljaar gaan we beginnen met het vervangen van het schoolmeubilair. De groepen 7 en 8 zijn als
eerste aan de beurt. Het huidige meubilair van deze groepen is daardoor te koop. De opbrengst wordt gebruikt
voor het 100-jarig jubileum van de school.
Een setje van tafel met stoel mag u voor 10 euro overnemen, een losse stoel voor 5 euro. Op te halen op de
laatste vrijdag van het schooljaar tussen 9:00 en 11:00. Graag in de week van 29 juni een envelop met naam en
gepast geld inleveren bij juf Betty of juf Corine adjunct.

Breinregel
In iedere nieuwsbrief kunt u een breinregel lezen. Een goede tip om je hersens beter te laten werken.
breinregel 13: Nieuwe kennis dient gekoppeld te worden aan al bestaande kennis.
Iets wat je al kent en weet, snap je en heeft al een plekje in je hersens. Als er dan iets nieuws bijkomt,
snap je dat nieuwe beter. En zo raakt je kapstok voller en voller en kom je steeds meer te weten.
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Jarigen tot en met 12 juni 2020
Vajenne
Mia
Mikas
Kai Luna
Demi
Ella
Van harte gefeliciteerd!!!!!
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