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Nummer : 08
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Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Algemene agenda
DECEMBER 2020
16 december
18 december

Kerstviering vervalt
's middags vrij

21 december 2020 – 1 januari 2021
JANUARI 2021
8 januari
14 januari
15 januari

groepen 5, 6, 7, 8

Vrij ivm kerstvakantie

VVE-ouderbijeenkomst
MR-vergadering
Nieuwsbrief

groepen 2 Blauw, 2 Geel
van 19:30 uur tot 20:00 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

-

Nieuwsbrief Brood & Spelen: de strippenkaart vervalt en de tarieven worden verhoogd.
Groep 8: Open dagen Haarlem College

Starttijd kleuters
Met instemming van de oudergeleding van de MR is besloten dat de kleuters voortaan om 8:30 naar
binnen kunnen. Het wordt kouder, er is vaker regen en ouders die een kind in een hogere groep hebben,
moeten tien minuten wachten (en in de kou is dat best lang) en zoeken elkaar op om de tijd te doden.
Vanuit Corona is dit niet wenselijk.
Dit gaat al meteen aanstaande maandag 14 december in. Het betekent dat uw kleuter uiterlijk 8:35 in
het lokaal moet zijn en dat de eindtijd op maandag, dinsdag en donderdag om 15:05 is, op woensdag om
12:20 en op vrijdag om 12:05. U kunt uw kind net als anders op de speelplaats brengen en ophalen.
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Te laat
Afgelopen week waren er enorm veel kinderen te laat. Als een kind te laat is voor de zijdeur en die is al
dicht, dan is het de bedoeling dat het kind naar de voordeur loopt en daar aanbelt. Tikken op de zijdeur
is hinderlijk en heeft geen zin. Juf Marian of juf Brigitte zijn dan al met de les begonnen en kunnen echt
niet opendoen. Juf Bianca, juf Corine adjunct en juf Betty zijn met hun volgende klusje bezig. Voor groep
3 t/m 8 begint om 8:30 de les, dus ook al is het moeilijk in deze donkere en koude dagen, toch op tijd van
huis vertrekken.
Opruimtaken
De kinderen krijgen opruimtaken en worden verantwoordelijk gemaakt dat hun lokaal en deel van de
gang er verzorgd uitziet. Welke taken krijgen kinderen per toerbeurt?
Groep 1,2: helpen met de kasten en hoeken opruimen, de hulpjes van de dag ruimen het kiesbord op.
Groep 3: zelf laatjes opruimen, 2 kinderen helpen de boekenkast opruimen.
Groep 4: schriften uitdelen en ophalen, de klas netjes maken, oefenen met de papierbak legen.
Groep 5: alle kinderen hebben een taak bij de klassendienst.
Groep 6: klassendienst, vegen, punten slijpen, opruimen.
Groep 7: elk kind heeft een rol/taak, zoals bv. de materiaalmeester zorgt ervoor dat de schriften per
groepje ingeleverd en uitgedeeld worden.
Groep 8: hetzelfde als bij groep 6.
Kerst
Vanwege de Coronamaatregelen is er een aangepast kerstprogramma. Er zal geen kerstdiner zijn.
Wat is er wel: een echte kerstfilm waar een aantal kinderen van groep 7 en 8 in meespeelt. Daarbij wordt
het kerstverhaal op inzichtelijke wijze prachtig in beeld gebracht. De kinderen krijgen als cadeautje een
kerstbal van de ouderraad, waar ze een wens in kunnen stoppen die ze in de kerstboom in de klas
kunnen hangen. Op de laatste schooldag voor de kerstvakantie krijgen de kinderen de kerstbal mee naar
huis.
De muziekjuf Susan, heeft met het koor drie liederen ingestudeerd en deze zijn ook opgenomen (met
beeld en geluid) en dit wordt in de film toegevoegd.
Vanaf maandag 14 december staan er kratten klaar in de gang beneden om iets voor het goede doel, de
Voedselbank, aan te leveren. De kinderen kunnen iets van huis meebrengen. Alleen houdbare
producten (blikken, pakken). In de loop van donderdag 17 december worden de kratten door de
Voedselbank opgehaald.
Op woensdag 16 december:
8.30 uur: De kinderen worden welkom heten in de groep met stemmige kerstmuziek en een
gedicht/wens of/en gebedje.
Na de kleine pauze zal ieder dan in de eigen klas tegelijkertijd naar de kerstfilm kijken. De kinderen
krijgen op dat moment van de ouderraad chocomelk/ limonade met wat lekkers. De rest van de tijd
heeft iedere klas een eigen kerstprogramma. Denk hieraan aan een Yurls boekje, een kerstverhaal
voorlezen. Een kerst-knutsel of spel spelen, een kerstfilm kijken of de hele kerstvideo van de
Zandtovenaar kijken.
In de laatste week voor de vakantie worden de kerststukjes gemaakt. De kinderen nemen een bakje,
oase en versiering mee. De ouderraad zorgt voor de takken. Via SocialSchools leest u op welke dag de
klas van uw kind dit gaat doen.
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Overblijven
Wat onder de overblijf gebeurt, valt niet onder onze verantwoordelijkheid. De leerkrachten hebben
immers pauze. Heeft u een klacht of wilt u iets meedelen, dan kunt u contact opnemen met de
overblijfcoördinator Naomi, tel. 06-83443635.
Ome Rob, onze conciërge
Het was een zware operatie die ome Rob ondergaan heeft aan het bot van zijn bovenbeen en zijn
bekken, waar uitzaaiingen waren. Naar omstandigheden gaat het redelijk met hem, maar het gaat toch
wel zes maanden duren voordat zijn been volledig hersteld is. Hij heeft ook wel pijn en is rusteloos door
de medicijnen. Gelukkig is zijn eetlust weer toegenomen en vandaag heeft hij een heerlijke stoel
aangemeten gekregen, waarin hij comfortabel kan zitten. Nu kan hij langere tijd beneden zitten in plaats
van in bed te liggen. Binnenkort krijgt hij fysiotherapie. 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
Juf Carina krijgt nu één keer in de zes weken immuno therapie en daar is ze erg blij over. 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.
Breinregel
In iedere nieuwsbrief kunt u een breinregel lezen. Een goede tip
om je hersens beter te laten werken.
breinregel 23: Kennis in kleine stukjes is beter voor het brein.
Met kleine stapjes tegelijk gaat beter dan in enen heel veel.

WWW.WILLEMVANORANJESCHOOL.NL
Nieuwkomer(s) tot en met 11 november
Matthew
Olivier
Van harte welkom!!!
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De jarige(n) tot en met 15 januari
Tijn
Joshua
Emiel
Tijmen
Kirsten
Shane
Yves
Annelijn
Kristian
Lalibella
Nadia
Oliver
Florus
Mateo
Vincent
Fay
Tijn
Zoey
Noah
Dilay
Jip
Ryan
Van harte gefeliciteerd!!!!

Fijne kerstdagen
en een gelukkig nieuwjaar
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