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Nieuwsbrief
Schooljaar : 2020/2021
Nummer : 13
Datum : 26-03-2021
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Algemene agenda

APRIL 2021
1 april
2 april
5 april
6 april
9 april
13–14 april
23 april
26 april – 7 mei

Paasviering
Vrij ivm Goede Vrijdag
Vrij ivm 2e Paasdag
Juf Nicole start in groep 1/2 geel en wordt begeleid door juf Sandra
Nieuwsbrief
Schoolfotograaf
Nieuwsbrief
Vrij ivm Meivakantie

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
- Mijn stem is groen! Kinderstemmen tellen mee.

Paasontbijt
De ouderraad gaat komende donderdag een lekker, voorverpakt paasontbijtje samenstellen voor de
kinderen. De kinderen moeten hiervoor uiterlijk woensdag hun eigen bestek, bord en beker mee nemen
in een plastic tas, voorzien van hun naam. Dan kunnen de leerkrachten alvast de tafels klaarzetten en
(samen met de kinderen) dekken. De kinderen zitten dan dicht bij elkaar en vanwege het risico op
hoofdluis is het de bedoeling dat alle kinderen tijdens het ontbijt een badmuts dragen. Uw kind mag
met de badmuts op de school inkomen, want het ontbijt is meteen.
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Oant Sjen - Tot ziens!
Na bijna 10 jaar op de WvO is woensdag 31 maart mijn laatste werkdag in groep 1/2 geel. Ik ga in april
trouwen met mijn vriend Siebert en verhuizen naar Friesland. Het is een raar gevoel om zo maar midden
in een schooljaar afscheid te nemen, maar ik ben blij dat er een goede vervanger is gevonden. Siebert en
ik kijken erg uit naar de bruiloft en hopen dat het ondanks alle maatregelen toch een mooie dag zal zijn.
Ik ben erg dankbaar voor de mooie tijd op de Willem van Oranjeschool en heb genoten van alle kinderen
die ik als kleuter en groep-drie-er in de klas heb gehad. Donderdag 1 april kom ik onder schooltijd nog
even langs om afscheid te nemen van de kinderen en de collega's. Oant sjen! juf Alida
Bericht van ome Rob, onze conciërge
Het gaat harstikke goed met mij! Op de scan is te zien dat de tumor in de long is terug gedrongen. De
behandeling slaat aan en de bloedwaardes zijn goed. Op 6 april krijg ik weer een scan.
Mocht u hem een kaart willen sturen, dan kunt u een envelop met postzegel op school afgeven. Wij
zorgen dat de kaart verstuurd wordt.
Bericht van juf Mirelle van groep 4
Ik ben herstellende, maar het gaat zeker nog wel enige tijd duren voordat ik weer aan het werk kan.
Heel erg bedankt voor de kaarten, tekeningen en lieve briefjes die ik heb gekregen!
Mocht u haar een kaart willen sturen, dan kunt u een envelop met postzegel op school afgeven. Wij
zorgen dat de kaart verstuurd wordt.
Uitslagen van de Citotoetsen
Nog niet alle kinderen hebben alle Citotoetsen kunnen maken, omdat ze afwezig waren door ziekte of
verkoudheid. Zodra alle Citotoetsen in een groep gemaakt zijn, krijgt uw kind de uitslagen daarvan mee
in een gesloten envelop. Dit kan dus per groep verschillend zijn.

Breinregel
In iedere nieuwsbrief kunt u een breinregel
lezen. Een goede tip om je hersens beter te laten
werken.
breinregel 1: Bewegen stimuleert het brein.
Door te bewegen en te sporten komt er weer
ruimte vrij in je werkgeheugen. Ook worden er
meer hersencellen actief. Daardoor kun je weer
beter leren. Daarom is dit een belangrijke
breinregel voor ons en laten we de kinderen
tussen de lessen door even lekker bewegen!

WWW.WILLEMVANORANJESCHOOL.NL
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De jarige(n) tot en met 23 april
Feline
Espen
Efe
Luca
Maurits
Anya
Rigano
Imani
Mert
Chiara
Dylan
Julian
Fien
Rhadassa
Axl
Van harte gefeliciteerd!!!!
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