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Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Algemene agenda

MAART 2021
8–19 maart
12 maart
17 maart
19 maart
22 maart
25 maart 19:30–20:00
26 maart

10-minutengesprekken
Nieuwsbrief
stembureau in speelzaal
Rapport mee
Start religieproject
MR-vergadering
Nieuwsbrief

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

APRIL 2021
1 april
2 april
5 april
9 april

Paasviering
Vrij ivm Goede Vrijdag
Vrij ivm 2e Paasdag
Nieuwsbrief

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

-

Preventief groepsaanbod voor kinderen en ouders van de CJG
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Corona en geen vervanging
Ook bij ons op school gebeurt het nu dat leerkrachten zich moet laten testen vanwege een verkoudheid
en dat er geen vervanging beschikbaar is. Soms kunnen we dat oplossen doordat juf Corine adjunct of ik
de klas overnemen, maar wij zijn beperkt in onze tijd. De directietaken moeten immers ook uitgevoerd
worden en door de Corona perikelen zijn dat alleen maar meer taken geworden. Het kan gebeuren dat
ik ’s ochtends een telefoontje krijg van een verkouden leerkracht. Die moet contact opnemen om zich te
laten testen en de uitslag af te wachten. Die is dan twee dagen afwezig. Tussen 7:00 en 7:15 kan ik
vervanging aanvragen. Tegen 7:30 weet ik of die er is. Vanwege Corona mogen kinderen niet meer
verdeeld worden over andere groepen. Als er geen vervanging is, dan laat ik of juf Corine adjunct op de
dinsdag en woensdag u via SocialSchools weten dat uw kind niet naar school kan komen. Dat is erg laat,
dat besef ik en ik begrijp ook dat dit enorm vervelend is. Ik zou het ook graag anders willen. Maar ik heb
geen andere oplossing.
Wilt u de SocialSchools-berichten daarom dus goed in de gaten houden?
Ome Rob, onze conciërge
Ome Rob heeft begin maart twee dagen in het ziekenhuis gelegen met een longontsteking. Die werd
veroorzaakt door de chemo en immuuntherapie. Nu heeft hij de pech dat hij er een darmbacterie bij
heeft gekregen. Hij krijgt een kuur van vijf dagen antibiotica. Verder voelt hij zich redelijk. 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
De immunotherapie slaat goed aan. Er is een uitzonderlijke afname van tumorweefsel, vertelde de
oncoloog. Dat is goed nieuws! Mocht u haar een kaart willen sturen, dan kunt u een envelop met
postzegel op school afgeven. Wij zorgen dat de kaart verstuurd wordt.
Juf Mirelle van groep 4
In februari is bij juf Mirelle blaaskanker geconstateerd. Zij is eraan geopereerd en er zijn drie tumoren
weggehaald. Op de CT-scan waren geen uitzaaiingen te zien. Nu blijkt dat de tumoren hooggradig zijn.
Dit betekent dat ze erg kwaadaardig zijn met een grote kans op terugkeer. Zij wordt maandag opnieuw
geopereerd om alle randjes weg te halen en krijgt dinsdag een PET-scan om haar hele lijf te controleren
op uitzaaiingen. Daarna krijgt ze chemo blaasspoelingen. Juf Mirelle zal de komende maanden niet
kunnen werken. We zijn er allemaal erg van geschrokken en ontdaan over. Mocht u haar een kaart
willen sturen, dan kunt u een envelop met postzegel op school afgeven. Wij zorgen dat de kaart
verstuurd wordt.
Meester Richard van groep 8
In de vakantie heeft meester Richard Corona gekregen. Daardoor hoefde zijn klas niet in quarantaine. In
het begin waren de klachten mild maar na een kleine week veranderde dit. Hij werd benauwd en kreeg
hoge koorts af en aan. Hij is nog steeds erg moe en heeft geen eetlust. Vandaag voelt hij zich eindelijk
een beetje beter. Zeker volgende week zal de meester nog niet kunnen werken. Het is fijn dat juf Renee
bij ons op school werkt en vier dagen voor hem kan invallen. Minder fijn is dat er kinderen zijn die
misbruik maken van deze situatie en vervelende dingen in de klas doen. Wilt u dit met uw kind
bespreken? Ook invallers behandelen we met respect. Laten we zuinig zijn op onze invallers, zodat ze
graag bij ons op school werken!
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Breinregel
In iedere nieuwsbrief kunt u een breinregel lezen. Een goede tip om je
hersens beter te laten werken.
breinregel 27: Een kinderbrein is op zoek naar een beloning bij het
leren. Positieve emoties activeren het beloningssysteem; er komt
dopamine vrij en het geeft zelfvertrouwen.
Die aai over de bol is belangrijk als een kind aan het leren is.
Dopamine is een stofje in je hersenen dat ervoor zorgt dat je een fijn
gevoel krijgt. En hoe fijner je je voelt, hoe beter je kan leren.

WWW.WILLEMVANORANJESCHOOL.NL
Nieuwkomer(s) tot en met 11 maart
Pilou
Dam
Van harte welkom!!!
De jarige(n) tot en met 26 maart
Pleun
Lola
Lennox
Jeremiah
Jahvano
Loek
Siem
Matheus
Isabell
Van harte gefeliciteerd!!!!
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