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Nieuwsbrief
Schooljaar : 2020/2021
Nummer : 14
Datum : 09-04-2021
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Algemene agenda

APRIL 2021
13–14 april
20 april
21 april
23 april
26 april – 7 mei

Schoolfotograaf
Eindtoets groep 8
Eindtoets groep 8
Nieuwsbrief
Vrij ivm Meivakantie

MEI 2021
13 mei

Vrij ivm Hemelvaart

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 van Brood en Spelen

Cito-uitslagen
Vandaag krijgen alle kinderen van groep 3 t/m 8 de Cito-uitslagen mee naar huis in een dichte envelop.
Wilt u de blaadjes in het rapport erbij doen? De rapporten hoeven niet meer ingeleverd te worden.
Schoolfotograaf
Aanstaande dinsdag en woensdag (13 en 14 april) komt de schoolfotograaf. Op dinsdag zullen de
portretfoto’s en groepsfoto’s gemaakt worden. Op woensdag worden de familiefoto’s en de
afscheidsfoto van groep 8 gemaakt.
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Afscheid van juf Alida
Na het paasontbijt kwam juf Alida nog even langs om afscheid
te nemen en haar verloofde Siebert kwam mee. Dat was leuk
dat we hem ook nog even zagen! Juf Betty hield een kort
toespraakje en de kinderen van de hele school zongen een
medley van kinderliedjes waarin juf Alida de hoofdrol speelde.
Toen kreeg het aanstaande bruidspaar cadeaus en mooie
tekeningen en vielen er bij sommige kinderen ook nog wat
traantjes, toen ze beseften dat juf Alida echt weg ging.

Verkiezing ouder-lid Medezeggenschapsraad. Meldt u aan!
Beste ouders. Ons MR-lid Martijn gaat verhuizen en daardoor komt er een plaats vrij in de
oudergeleding. Als u geïnteresseerd bent om zijn plaats in te nemen is nu de kans om u op te geven!
Lid zijn van de MR is een mooie manier om betrokken te zijn bij het reilen en zeilen van de school en
mee te denken, te adviseren en inspraak te hebben in allerlei zaken. Wat de rechten en plichten van de
MR zijn is wettelijk vastgesteld en er is online veel informatie over te vinden. Een startpunt kan deze
website zijn: infowms.nl
De MR is samengesteld uit een personeelsgeleding en een oudergeleding met ieder twee leden. Op dit
moment bestaat de personeelsgeleding uit Hetty Velzing en Dimitri Meijer en de oudergeleding bestaat
uit Martijn Lelieveld en GJ den Dekker (voorzitter). We vergaderen zes keer per jaar (in Corona-tijd via
Teams) en de eerstvolgende vergadering is op donderdag 15 april a.s. om 19:30 uur. Voor meer
informatie: www.willemvanoranjeschool.nl/over-onze-school/de-medezeggenschapsraad.
Als u zich kandidaat wilt stellen stuurt u een bericht aan de MR, voorzien van uw motivatie, op het
volgende e-mailadres: mrwvo@outlook.com. Daar kunt u ook terecht met eventuele vragen.
Als er meerdere kandidaten zijn zal er een verkiezing plaatsvinden waarin alle ouders hun voorkeur voor
een kandidaat kunnen opgeven.
De inschrijvingstermijn voor de kandidaatstelling is vanaf heden geopend en sluit op 10 mei 2021. We
zien uw aanmelding graag tegemoet!
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Bericht van ome Rob, onze conciërge
Het gaat redelijk goed met mij! De pijn is minder en ik kan ook toe met minder pijnstilling. Langzaamaan
ben ik aan het opkrabbelen van de chemo. Op 6 april heb ik opnieuw een scan gehad. Binnenkort hoor
ik wat de vervolgbehandeling wordt.
Mocht u hem 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 2: Een brein wil van nature problemen oplossen.
Geef het brein daarom uitdagingen.

WWW.WILLEMVANORANJESCHOOL.NL
Nieuwkomer(s) tot en met 9 april 2021
Amira
Oumayra
Jimmy
Van harte welkom!!!!!
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