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Nieuwsbrief
Schooljaar : 2020/2021
Nummer : 06
Datum : 13-11-2020
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Algemene agenda
NOVEMBER 2020
16–27 november
16 november
19 november
26 november
27 november

10-minutengesprekken
Lootjes trekken
Bezoek aan de Filmschuur
Schoen zetten
Nieuwsbrief

DECEMBER 2020
4 december
8 december
11 december
16 december
18 december

Sinterklaasfeest
Kinderraad
Nieuwsbrief
Kerstviering
's middags vrij

21 december 2020 – 1 januari 2021

groep 5 t/m 8
groep 7 13:00 – 15:00 uur

groepen 5, 6, 7, 8

Vrij ivm kerstvakantie

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

-

Geen brieven

Studiedag
De leerkrachten hebben deze dag gebruikt om verder na te denken over een nieuw rapport. Dat is een
ingewikkelde en tijdrovende, maar bijzonder boeiende klus!
Hoe vang je in één document wat een leerling kan en heeft geleerd? We willen graag weergeven dat een
kind groeit, dat het zich ontwikkelt. Dat gebeurt op ieder niveau. Vanuit de ouders was er de wens om
meer inhoud van de vakken weer te geven. Dat is mooi, want binnen een vak kan een leerling het ene
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onderdeel goed in de vingers hebben maar het andere nog erg lastig vinden. Ook de vaardigheden om
tot leren te komen verdienen aandacht, bijvoorbeeld concentratie, samenwerken en doorzetten.
Dit jaar gebruiken we het rapport zoals het nu is. Het streven is om volgend schooljaar voor een aantal
onderdelen een nieuwe opzet te gebruiken.
Ome Rob, onze conciërge
Met ome Rob gaat het minder goed. Er zijn uitzaaiingen in het bot van zijn bovenbeen. De komende
dagen hoort hij of er een operatie nodig is of bestraling. Hij wil graag alle kinderen, leerkrachten en
ouders bedanken voor alle mooie tekeningen en lieve boodschappen. Die doen hem erg goed. Mocht u
hem een kaart willen sturen, dan kunt u een envelop met postzegel afgeven aan juf Corine adjunct of
aan mij. Wij zorgen dat de kaart verstuurd wordt.
Juf Carina van groep 4
De tumor in haar hoofd is weg en dat is goed nieuws! Volgende week krijgt ze een CT-scan van haar long
en over drie maanden wordt er opnieuw een MRI-scan van haar hoofd gemaakt. In de ochtend voelt ze
zich helder, maar in de middag slaat de vermoeidheid toe. Ze is vol goede moed dat ze er weer helemaal
bovenop komt! Mocht u haar een kaart willen sturen, dan kunt u een envelop met postzegel afgeven aan
juf Corine adjunct of aan mij. Wij zorgen dat de kaart verstuurd wordt.
Sinterklaasviering
Vanwege Corona zal Sinterklaas met zijn pieten dit jaar niet met de boot aankomen bij de singel. Hoe hij
wel komt, houden we nog even geheim. Hij komt, dat is het belangrijkste! Helaas is het dit jaar vanwege
de Corona maatregelen niet mogelijk dat ouders ervan mogen meegenieten. U brengt uw kind op de
gebruikelijke tijd naar school. Aan het eind van de dag hoort u wel van uw kind hoe het geweest is. Een
schrale troost, dat begrijp ik.
Kerstkaartenactie
We gaan actie nummer 2 starten om volgend jaar een mooi jubileum met de kinderen te kunnen vieren.
De kinderen gaan hun zelf getekende ansichtkaarten verkopen voor twee euro per set. Thuis, aan
familieleden en buren.
Betalen gaat weer via wis-collect of eventueel contant. Juf Denise stuurt hierover op 30 november een
bericht via SocialSchools naar de ouders. Maandag 30 november gaan de kaarten mee met de kinderen.
Iedereen wil toch zo’n mooi origineel setje! Bij mij mogen de kinderen ook langs komen.

De tafel van 8 en 9 springen
Laat de kinderen een tafel opzeggen, als ze aan het springtouwen zijn.
Voor groep 5 t/m 8 oefen je deze week de tafel van 8 en 9, lekker lastig.
Groep 4 herhaalt de tafels die tot nu toe zijn aangeboden. Houd het ritme
van het springen aan.
Wil je het moeilijker maken? Noem als ouder de tafelsommen door
elkaar, het kind probeert in twee sprongen het antwoord te geven.
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Breinregel
In iedere nieuwsbrief kunt u een breinregel lezen. Een goede tip om
je hersens beter te laten werken.
breinregel 21: Het brein onderscheidt interessante stimulansen van
onbelangrijke door zich te focussen op dat wat het denkt nodig te
hebben.
Het brein is heel goed in staat om zich te richten op het
belangrijkste.

Traktatie

WWW.WILLEMVANORANJESCHOOL.NL
Nieuwkomer(s) tot en met 13 november
Maro
Van harte welkom!!!!!
De jarige(n) tot en met 27 november
Aidan
Sanne
Amina
Ize
Leah
Teun
Van harte gefeliciteerd!!!!
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