Willem van Oranjeschool
een wereldschool bij jou om de hoek!

Rozenhagenstraat 15 – 2021 CG HAARLEM – (023) 525 26 83
www.willemvanoranjeschool.nl – info@willemvanoranjeschool.nl

Nieuwsbrief
Schooljaar : 2021/2022
Nummer : 01
Datum : 03-09-2021
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Algemene agenda
6 sep
8 sep
13 sep –
24 sep
17 sep
23 sep
23 sep

Vrij ivm studiedag
Informatie-avond
Startgesprekken
Nieuwsbrief
Schoolreis
MR vergadering

1/2 Blauw, 1/2 Geel, 3, 8
4, 5, 6, 7

van 19:30 uur tot 21:00 uur

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
- Flyer naschoolse schaaklessen
- Nieuwsbrief CJG

Van start
Wat gebeurt er veel in school! Niks mooiers dan een school vol kinderen waar flink en met plezier geleerd wordt.
Elke ochtend zijn er judogroepen in de speelzaal, dramameester Dimitri geeft drama op dinsdag, de kinderraad is
verkozen, groep 3 heeft de eerste letters al gelezen en wat zijn de groep-8-leerlingen groot!
Vakantie en studiedagen
In deze nieuwsbrief vindt u nogmaals het overzicht van vakantie- en studiedagen. Let op: maandag 6 september
a.s. zijn de leerlingen vrij! De leerkrachten gaan aan de slag met het schoolrapport en de 'krachten om te leren'.
Goede Vrijdag is een lesdag!
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Vakantiedagen
Herfstvakantie 16-10-2021 t/m 24-10-2021
Kerstvakantie 25-12-2021 t/m 09-01-2022
Voorjaarsvakantie 19-02-2022 t/m 27-02-2022
Goede Vrijdag is een lesdag!
Pasen 18-04-2022
Meivakantie incl. koningsdag 23-04-2022 t/m 08-05-2022
Hemelvaart 26-05-2022 t/m 27-05-2022
Pinksteren 06-06-2022
Zomervakantie 16-07-2022 t/m 28-08-2022

Studiedagen (de leerlingen zijn dan vrij)
Maandag 06-09-2021
Maandag 25-10-2021
Vrijdag 11-02-2022 Alleen groep 8 vrij! De andere groepen hebben gewoon les.
Vrijdag 25-03-2022
Woensdag 22-06-2022
Vrijdag 15-07-2022

Informatieavond
Woensdag 8 september is er informatieavond voor de ouders van groep 1, 2, 3 en 8. Door de 1,5mafstandmaatregel is er plek voor 1 ouder per kind.
De leerkrachten van groep 1, 2 en 3 doen er twee achter elkaar, zodat ouders met genoeg afstand van elkaar in
het lokaal passen. U heeft van de leerkracht gehoord voor welk tijdstip u bent uitgenodigd.
De groep-8-ouders zitten in de speelzaal, ook hier 1 ouder per kind.
Naschoolse activiteiten
U hebt al een bericht ontvangen over naschoolse muziekles, als bijlage nu een flyer over schaakles en hieronder
een oproep voor het WvO-koor!

WvO-koor
Lekker zingen, muziek maken en plezier hebben! De leerlingen van groep 5-6-7-8 zijn uitgenodigd mee te doen aan
ons schoolkoor.
Repetitie elke maandagmiddag van 15-16 uur, onder leiding van een professionele muzieklerares/dirigent: juf
Susan. Er wordt aandacht besteed aan stemvorming, de lichaamshouding en optreden.
Met de kerstviering staat het koor op het podium, het streven is om dit schooljaar ook een optreden te verzorgen
voor ouders, vrienden en familie.
Eerste koorrepetitie: 13 september. Meedoen is gratis, we verwachten wel dat je er elke maandag bij bent als je je
hebt aangemeld.
Aanmelden met de brief die leerlingen mee hebben gekregen of bij juf Corine Gerritsma, via socialschools.
Hoofdluis
Wilt u uw kind elk weekend controleren op hoofdluis? Mocht uw kind hoofdluis hebben dan horen we dat graag
zodat we een oproep kunnen doen aan de betreffende groep om extra te controleren.
Luizenpluizen mag ook weer plaatsvinden op school, onderling afstand bewaren.
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Tegemoetkoming schoolkosten
Heeft u een laag inkomen en schoolgaande kinderen? Dan kunt u een tegemoetkoming schoolkosten aanvragen.
Voor meer informatie:
Tegemoetkoming schoolkosten - Gemeente Haarlem
of via de website Tegemoetkoming in schoolkosten | Willem van Oranjeschool

WWW.WILLEMVANORANJESCHOOL.NL
Jarigen tot en met 23-09-2021
Tugrahan
Oumayra
Lee-Ann
Juup
Amber
Elin
Max)
Flip
Your
Ilse
Kate
Jae
Senn
Vince
Dylan
Boas
Anaïs
Yasin
Floris
Stan
Allemaal van harte gefeliciteerd!!!!!!

3

