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Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Algemene agenda tot en met 12 juni 2020
JUNI 2020
26 juni
26 juni
25–26 juni

Rapport mee
Nieuwsbrief
Alternatief kamp programma

groepen 3, 4, 5, 6, 7
groep 8

JULI 2020
1 juli
Eindmusical 19:00-21:30 uur groep 8
3 juli
Vrij ivm opruimdag
4 juli t/m 16 augustus Vrij ivm Zomervakantie
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
GGD: testen van kinderen op Corona
Rapport
Het rapport dat u deze keer ontvangt, heeft een andere opzet dan u gewend bent. Dit heeft alles met de Corona
crisis te maken, waardoor de school twee maanden dicht is geweest en de kinderen thuisonderwijs kregen. Daarna
zijn de kinderen twee dagen per week in halve groepen naar school gegaan en hebben ze een beperkt
onderwijsaanbod gekregen.
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In het rapport geeft de leerkracht een indruk van hoe het met de groep is gegaan en schrijft hij of zij een stukje
specifiek over uw kind. Er is ook ruimte voor de ouders om te schrijven hoe u het thuisonderwijs ervaren heeft en
wat u zich over deze periode wilt blijven herinneren. Dit willen we erg graag weten, zodat we ervan kunnen leren
als er wellicht in het najaar opnieuw een lockdown komt. Het verzoek is daarom dat u na de zomervakantie het
rapport weer inlevert. De kinderen van groep 1 t/m 4 maken een tekening van zichzelf in deze periode. De
kinderen van groep 5 t/m 8 schrijven zelf een stukje over het thuiswerken en maken ook een tekening. De twee
bladen gaan los mee in een envelop op vrijdag 26 juni.
De Citotoetsen nemen wij begin september af. De kinderen hebben wel voor de vakken rekenen, taal en spelling
een instaptoets gemaakt die over het hele afgelopen jaar gaat. Op deze manier krijgen de leerkrachten een beeld
van eventuele hiaten in de leerstof. Ook het AVI-lezen is getest (het vlot lezen van verhaaltjes binnen een
bepaalde tijd). Het blijkt dat sommige kinderen een fikse achteruitgang hebben gekregen van een half tot een heel
jaar. Lezen is een vaardigheid die bijgehouden moet worden. Elke dag thuis zeker tien minuten lezen zorgt ervoor
dat uw kind vooruit gaat. Niets doen betekent achteruitgang.
Slecht nieuws over ome Rob, onze conciërge
Het is met een zwaar hart dat ik u dit stukje en het volgende stukje over juf Carina schrijf. Bij ome Rob zijn
uitzaaiingen in zijn hoofd geconstateerd. Hij voelde zich al een kleine week erg vermoeid en soms verward. Hij is
naar zijn oncoloog gegaan en er is een scan gemaakt. Dit nieuws heeft hem en zijn vrouw, maar ons allemaal erg
overvallen. Het ging zo goed met hem! Hij ging stapje voor stapje langzaam vooruit en nu dit….Het is
onvoorstelbaar en intens verdrietig.
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.
Juf Carina
Ook over juf Carina van groep 4 is er slecht nieuws. Ze was al een paar weken ziek. Twee weken geleden bleek dat
ze een hersentumor had. Ze heeft een PET-scan gekregen en nu blijkt dat er op haar long een tumor zit en dat de
hersentumor hiervan een uitzaaiing is. Gelukkig is het plekje op haar long klein. Binnenkort hoort ze wat de
behandeling wordt. We zijn er erg ontdaan over: twee mensen binnen één team die deze nare ziekte hebben! Juf
Carina is positief gestemd en strijdvaardig. De bloemen en tekeningen die ze van de klas gekregen heeft, kikkerden
haar enorm op. Als u haar een kaart wil sturen, kunt u een envelop met postzegel afgeven aan juf Mirelle, juf
Corine adjunct of aan mij. Wij zorgen dat de kaart verstuurd wordt.
Ik ben erg blij dat we vervanging hebben tot aan de zomervakantie. Juf Karin is er vanaf woensdag en geniet van
de groep.
Vakanties en studiedagen in schooljaar 2020-2021
Deze zijn met de MR afgestemd en de MR heeft instemming gegeven. Het is gelukt om twee weken meivakantie te
realiseren.

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Pasen
Meivakantie
incl. koningsdag
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

van
10-10-2020
19-12-2020
20-02-2021

24-04-2021

t/m
18-10-2020
03-01-2021
28-02-2021
02-04-2021
05-04-2021
09-05-2021

10-07-2021

13-05-2021
24-06-2021
23-08-2021
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Studiedagen
Maandag 21-09-2020
Vrijdag 6-11-2020
Maandag 8-2-2021
Woensdag 09-06-2021
Vrijdag 3-7-20

Growth mindset en rapport
Growth mindset en rapport
Rapport en groepsplan
Schoolplan
opruimdag

Trakteren
Vanaf maandag mogen de leerlingen weer trakteren op school!
Alleen (door de leverancier/winkel) verpakte traktaties mogen worden uitgedeeld. Voor het uitdelen wast de
jarige de handen. Graag even afstemmen met de leerkracht, er zullen meer kinderen alsnog willen trakteren.
Testen van kinderen op Corona
De GGD wordt op dit moment veel gebeld door ouders die hun kind met (milde) klachten willen laten testen op
COVID-19. De landelijke boodschap is dat iedereen met klachten getest kan worden, maar voor kinderen van 0-12
jaar geldt dat deze alleen op indicatie worden getest. Hier zijn een aantal redenen voor. De huidige test (keel- en
neusuitstrijk) vinden kinderen doorgaans zeer onaangenaam. Weerstand tijdens de afname van de test kan ertoe
leiden dat de test niet goed kan worden uitgevoerd met het risico op een fout-negatieve uitslag. Ook is er een
logistiek probleem, want hele jonge kinderen kunnen op dit moment nog niet worden getest in onze teststraat.
Daarnaast hebben kinderen vaak zelf maar weinig klachten van COVID-19. Het is dus belangrijk het belang van de
test altijd af te wegen tegen het belang van het kind. Het advies op dit moment is dan ook om kinderen van 0-12
jaar met klachten passend bij COVID-19 te weren van school en kinderdagverblijf en thuis uit te laten zieken, maar
niet standaard te testen.
Meer informatie kunt u lezen in de bijbehorende brief van de GGD.
Breinregel
In iedere nieuwsbrief kunt u een breinregel lezen. Een goede tip om je
hersens beter te laten werken.
breinregel 14: Hersenen zetten van nature aan tot nieuwsgierigheid. Ze
zijn heel goed in associëren.
Wie nieuwsgierig is, wil veel weten. En daar leer je weer veel van. En dan
wil je nog meer weten!
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Jarigen tot en met 26 juni 2020
Danisha
Ayman
Thomas
Ezra
Heidi
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Alexander
Adam
Lua
Van harte gefeliciteerd!!!!!
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