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Nieuwsbrief
Schooljaar : 2020/2021
Nummer : 11
Datum : 12-02-2021
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Algemene agenda
FEBRUARI 2021
17 februari
22–26 februari

uitslag van The masked singer!
Vrij ivm voorjaarsvakantie

MAART 2021
8–19 maart
12 maart
17 maart
19 maart

10-minutengesprekken
Nieuwsbrief
stembureau in speelzaal
Rapport mee

groepen 3, 4, 5, 6, 7, 8

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 Aangepast beleid Corona 2102
Jeugdkrant Jong 023 jan 21
Flyer over allerlei workshops van de Jeugdgezondheidszorg

Gymlessen
Onze gymjuf Karina geeft aan 23 groepen gymles. Zij geeft namelijk ook les op een andere school. Zij
loopt dus een grote kans om in quarantaine te moeten en u begrijpt dat dit voor haar en haar gezin een
grote belasting is. Daarom gaat zij aan halve groepen les geven, zodat ze anderhalve meter afstand kan
houden en daardoor in de contacten onder categorie 3 valt. Dan hoeft ze niet in quarantaine als een
kind in een groep Corona krijgt. Ook de kinderen kunnen onderling meer afstand houden. Dit betekent
dat de kinderen voorlopig één keer per week gym krijgen van juf Karina. De andere keer gaan ze langer
buitenspelen.
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Op maandag krijgen de kinderen van groep 8, 7 en 6 gym. De eerste helft van groep 8 verzamelt bij de
gymzaal om 8:20. De kinderen horen vandaag van juf Renee wie er in de eerste groep zit. Juf Karina
brengt de tweede helft van groep 6 aan het eind van de middag terug naar school.
Op vrijdag hebben de kinderen van groep 4, 3 en 5 gym. De eerste helft van groep 4 verzamelt bij de
gymzaal om 8:20. Juf Karina is daar dan ook. U bent dan nog ruim op tijd om eventueel een jonger of
ouder kind op tijd op school te brengen. Aan het eind van de middag brengt juf Karina de tweede helft
van groep 5 op tijd terug.
Schaatsen voor groep 5 t/m 8
Het zal niet onverwachts komen maar het schaatsen op vrijdag 19 februari kan helaas niet doorgaan.
Digitale schaaklessen op de woensdagmiddag na de krokusvakantie
De eerste les is op 3 maart. Het is mogelijk om je hiervoor aan te melden tot en met 2 maart.
Anton Bakels
Gediplomeerd schaaktrainer
T 06 50 74 14 03
M [http://]info@schaakplezier.nl
W www.schaakplezier.nl
Dagelijks bereikbaar tussen 9 en 9
Schaaktrainer, schaakevenementen en toernooibegeleiding
Ome Rob, onze conciërge
De weerstand van ome Rob is ernstig verminderd omdat hij nu met de vijfde chemokuur bezig is. Hij
heeft blaasontsteking gehad en een longontsteking en heeft nu gordelroos. Hij heeft daarom deze week
geen chemo. Het ernstige hoesten is voorbij en hij heeft geen koorts. Hij heeft gelukkig nog wel smaak.
Hij slaapt weinig. Ome Rob werkt er hard aan om er bovenop te komen en stuurt iedereen zijn hartelijke
groeten. 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
Bij juf Carina is een MRI van haar hoofd gemaakt en dat is helemaal goed! Ze krijgt nog steeds
immunotherapie en geeft iedereen veel liefde en groetjes. 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 26: Trial and error werkt niet
altijd.
Fouten worden namelijk ook vastgelegd.
Het brein maakt daarbij geen
onderscheid tussen goed en fout.
Je brein kan het foute voorbeeld
onthouden, dus wees voorzichtig met
foute voorbeelden geven!
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WWW.WILLEMVANORANJESCHOOL.NL
Nieuwkomer(s) tot en met 12 januari
Rani
Van harte welkom!!!
De jarige(n) tot en met 12 maart
Lucas
Matteo
Valentijn
Shania
Bodi
Alba
Olivia
Mae
Ensar
Luuk
Tjesse
Ilias
Renee
Lucas
Lenny
Julian
Ilse
Sophie
Van harte gefeliciteerd!!!!
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