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Nieuwsbrief
Schooljaar : 2019/2020
Nummer : 17
Datum : 12-06-2020
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Algemene agenda tot en met 1 juli 2020
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
muzieklessen voor in de wijk door Hart Muzieklab
Tegemoetkoming schoolkosten 2020-2021
Corona-maatregelen
Ik wil er graag alles aan doen om te zorgen dat de school open kan blijven, maar dat kan alleen als we dit samen
doen. Wilt u daarom anderhalve meter afstand blijven bewaren, ook als u op de stoep staat te wachten?
Chromebooks en laders
De meeste Chromebooks zijn ingeleverd maar nog niet allemaal! Ook zijn er Chromebooks zonder oplader
ingeleverd. Wilt u alstublieft controleren thuis of u bent vergeten deze in te leveren? Wellicht zit er nog een
oplader ergens in een stopcontact of ligt er nog een Chromebook in de kast...
Rapport
Vandaag krijgen de kinderen van groep 3 t/m 7 het alternatieve rapport mee. Wilt u eraan denken dat we de
envelop met het rapport na de zomervakantie weer willen ontvangen, mét uw stukje erbij?
Wilt u ook blijven lezen met uw kind of als uw kind daar groot genoeg voor is zelfstandig laten lezen? 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.
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Tekenwedstrijd gewonnen!
Groep 6 maakte mooie tekeningen voor de bewoners van de Janskliniek. Geen bezoek mogen ontvangen is
namelijk best naar. De mooiste tekening werd door SportSupport uitgekozen, de prijs is voor de hele school: een
beweegclinic ‘The Daily Mile’. Andres heeft gewonnen! We zijn trots op Andres. Hij heeft namelijk naast een
mooie tekening ook een mooi gedicht gemaakt. Samen met Teun heeft hij de tekeningen overhandigd aan de
Janskliniek. Dat deden ze buiten, want in de Janskliniek mogen ze immers geen bezoek toelaten.

Nieuws van de MR
Beste ouders,
In dit bijzondere schooljaar hebben we als MR op erg prettige en constructieve wijze samengewerkt met de
directie om in snel veranderende tijden tot optimale oplossingen te komen. Het is mooi om te zien hoe betrokken
het team van leerkrachten en de directie zijn om zo goed mogelijk voor u en vooral voor onze kinderen klaar te
staan. Onze dank gaat uit naar hen en ook naar alle ouders die zich thuis hebben ingezet en degenen die ons van
informatie en feedback hebben voorzien.
Mocht u over dit schooljaar of alle Corona-perikelen nog iets met ons willen delen of iets willen vragen, dan zijn
we bereikbaar op ons e-mailadres: mrwvo@outlook.com. Het mag bijvoorbeeld gaan over de periode van
‘thuisschool’ of over de organisatie van de school en de regels zoals die nu van toepassing zijn. Uiteraard mogen
het punten zijn waar u blij mee bent, maar suggesties voor verbetering zijn ook welkom.
We staan volgend schooljaar weer voor u klaar en wensen u een fijne en gezonde zomervakantie toe.
Ome Rob, onze conciërge
Ome Rob is op vrijdag 19 juni geopereerd aan de tumor die rechts aan de achterkant van zijn hoofd zit, een tumor
zo groot als een walnoot. De operatie duurde vier uur en daarna moest hij zes uur blijven op de uitslaapkamer. Het
was alleszins goed gegaan. Zijn gezichtsveld dat mogelijk schade zou kunnen oplopen is hetzelfde gebleven als
voor de operatie. Na de operatie was hij goed aanspreekbaar en is zelf onder de douche gegaan. Op zaterdag
mocht hij voor een nachtje naar huis. Hij had wel een beetje pijn maar redde het met paracetamol. Sterke
pijnstillers waren niet nodig. Afgelopen maandag heeft hij opnieuw een MRI-scan gekregen en een CT-scan. Nu is
het AVL bezig om een masker te maken voor zes precisie bestralingen. Over plusminus anderhalve week is dit klaar
en krijgt hij de eerste bestraling. De immuno-therapie ligt voorlopig stil.
Mocht u hem nog een kaart willen sturen voordat de vakantie begint, dan kunt u een envelop met postzegel
afgeven aan juf Corine adjunct of aan mij. Wij zorgen dat de kaart verstuurd wordt.
Juf Carina
Juf Carina wordt binnenkort geopereerd aan de hersentumor. Ze hoort nog wanneer. Daarna krijgt ze een precisie
bestraling en dan volgt de operatie om de longtumor te verwijderen. Gelukkig is de tumor op de long heel klein.
Juf Carina is vol goede moed en voelt zich sterk. We hopen natuurlijk allemaal met haar mee op een goede afloop.
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.
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Vakanties en studiedagen
Er zijn twee foutjes in de berichtgeving geslopen. Hieronder leest u de juiste data:
Pinksteren
24-05-2021
Vrijdag Opruimdag
09-07-2021

Breinregel
In iedere nieuwsbrief kunt u een breinregel lezen. Een goede tip
om je hersens beter te laten werken.
breinregel 15: Een nieuwe stimulus wordt alleen vastgelegd als
deze betekenis heeft in de context waarin de leerling leeft.
Een nieuwe uitdaging wordt alleen vastgelegd in de hersenen
als die betekenis heeft voor een kind.

WWW.WILLEMVANORANJESCHOOL.NL
Jarigen tot en met 31 augustus 2020
Remaas
Isaac
Aron
Raiden
Feline
Jolynne
Piraye
Noel
Noor
Isabela
Lieke
Lucas
Elvin
Mercedes
Roos
Charlie
Julian
Eline
Fares
Milena
Hannah
Anouk
Azra
Rafi
Mairon
Maxe
Jessie
Joan
Sonia
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Arzu
Juliet
Sanne
Serinda
Van harte gefeliciteerd!!!!!

Het team wenst iedereen een
FIJNE VAKANTIE !!!!!
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