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8 februari
10 februari
12 februari
19 februari
22–26 februari

Vrij ivm studiedag
Een verrassing op SocialSchools!
Nieuwsbrief
Schaatsen (in de middag)
groepen 5, 6, 7, 8 Als dit toegestaan is
Vrij ivm voorjaarsvakantie

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-Flits: Corona-moe

Studiedag op 8 februari a.s.
Die dag wordt er geen les gegeven, ook niet online. Er is dan ook geen noodopvang, want we zijn
allemaal met de onderwerpen van de studiedag bezig. Die gaan over het maken van een nieuw rapport
en een nieuw leerlingvolgsysteem.
Tienminutengesprekken
Deze staan gepland in de week van 8 en 15 maart. Gezien de huidige lockdown maatregelen zullen deze
allemaal online zijn, tenzij de maatregelen versoepeld worden. Op 12 maart krijgen de kinderen van
groep 3 t/m 8 hun rapport mee. Hierin staan niet de Cito-uitslagen van de Midden-toetsen, omdat de
kinderen die gaan maken als ze weer één tot twee weken school gehad hebben. Dit laatste geldt niet
voor groep 8. We hopen dat we op 9 februari open mogen. In dat geval krijgt u de uitslag van de
Citotoetsen eind maart te zien. U hoort binnenkort wanneer u kunt inschrijven voor een
tienminutengesprek.

1

Ome Rob, onze conciërge
De uitslag van de pre-scans van twee weken geleden van zijn rug en bekken is nog niet binnen. De
chemo die hij vorige week kreeg, duurde zes uur en gaf klachten aan de darmen, pijntjes hier en daar en
slaapproblemen. Hij heeft een controle scan gehad voor de precisie bestraling. Gisteren zijn de
aangetaste rib en zijn bekken bestraald. Mocht u hem een kaart willen sturen, dan kunt u een envelop
met postzegel op school afgeven. Wij zorgen dat de kaart verstuurd wordt.
Juf Carina van groep 4
Juf Carina heeft van de longarts gehoord dat de therapie aanslaat. Het vocht achter haar long is
verdwenen. De scan laat zien dat er bijna geen tumorweefsel meer zichtbaar is in de long. Over een
maand krijgt ze opnieuw immunotherapie. Mocht u haar een kaart willen sturen, dan kunt u een
envelop met postzegel op school afgeven. 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 25: Aandachtprocessen zijn belangrijk voor een efficiënt
leerproces.
Je leert het meeste als je je aandacht erbij kunt houden.
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Nieuwkomer(s) tot en met 29 januari
Pieter
Van harte welkom!!!
De jarige(n) tot en met 12 februari
Lalibella
Maroun
Kyra
Eleysa
Feline
Isabeau
Jimi
Mikey
Reva
Jochem
Saar
Van harte gefeliciteerd!!!!
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