Willem van Oranjeschool
een wereldschool bij jou om de hoek!

Rozenhagenstraat 15 – 2021 CG HAARLEM – (023) 525 26 83
www.willemvanoranjeschool.nl – info@willemvanoranjeschool.nl

Nieuwsbrief
Schooljaar : 2020/2021
Nummer : 07
Datum : 27-11-2020
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Algemene agenda
NOVEMBER 2020
30 november

start kerstkaartenactie

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

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
- Hannie Schaft viering op zondag 29 november
Eindtijd
De les stopt om 15:00 voor groep 3 t/m 8 en om 15:10 voor groep 1 en 2. Daarna gaan kinderen hun jas aan doen,
hun tas inpakken en lopen ze naar buiten. Ze zullen dus altijd een minuut of vijf later zijn. Sommige kinderen
treuzelen nog wat, gaan nog even naar de wc, maken nog een praatje met een klasgenoot en die zijn nog later.
Wilt u eraan denken dat het nog steeds nodig is om de 1,5 m afstand te bewaren, als u wacht op uw kind? Dit lijkt
te verslappen bij sommige ouders.
Sinterklaasviering
Helaas kunt u er dit jaar door Corona niet bij zijn. Het is héél belangrijk dat uw kind op tijd op school is en dat u zo
snel mogelijk het terrein van school verlaat. Hoe jammer dat ook voor u is, dat begrijp ik.
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Kerstkaarten-actie
Maandag 30 november a.s. gaan de kerstkaarten mee. Vandaag wordt door juf Denise de link verstuurd om het
bedrag over te maken via WIS-collect. Zodra setjes kaarten verkocht zijn, kunt u deze link gebruiken om het
totaalbedrag te betalen. De opbrengst van deze actie wordt helemaal gebruikt om een mooi feest van het
honderdjarig jubileum voor de kinderen te maken!
De groepen 1 t/m 7 hebben 4 setjes kaarten en groep 8 heeft 5 setjes kaarten gemaakt.
1 setje van 4 kaarten kost € 2,-Wilt u deze betaling voor 15 december a.s. in orde maken.
Ome Rob, onze conciërge
Ome Rob is vandaag geopereerd aan het bot van zijn bovenbeen en zijn bekken, waar uitzaaiingen waren. Ze
hebben het been verstevigd zodat het niet breken kan. De pijn tot nu toe is beheersbaar door de vele medicijnen
en hij voelt zich redelijk. Toch hakt het er bij hem in dat hij opnieuw een operatie nodig heeft. 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
Bij juf Carina bleek vocht achter haar long te zitten en dat is afgelopen maandag weg gehaald. Afgelopen dinsdag
heeft ze een pet-scan gekregen. De uitslag daarvan wordt over een week verwacht. 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.

Zoemend alle tafels oefenen die je kent!
Oefen een tafel door hardop te tellen met je kind. Stel dat je de tafel
van 4 oefent, dan zeg je bij elk antwoord dat in de tafel van 4 zit
“zoemmm..”.

Breinregel
In iedere nieuwsbrief kunt u een breinregel lezen. Een goede
tip om je hersens beter te laten werken.
breinregel 22: Het brein raakt verveeld door alleen te
consumeren.
Het is wel fijn om ook wat te doen te hebben, niet alleen maar
luisteren.
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Traktatie

WWW.WILLEMVANORANJESCHOOL.NL
Nieuwkomer(s) tot en met 27 november
Levi
Van harte welkom!!!

De jarige(n) tot en met 11 december
Dani
Yue
Andres
Kaylie
Van harte gefeliciteerd!!!!
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