Willem van Oranjeschool
een wereldschool bij jou om de hoek!
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Nieuwsbrief
Schooljaar : 2021/2022
Nummer : 18
Datum : 17-06-2022
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Algemene agenda
JUNI 2022
20 jun
21 jun
22 jun
29 jun
30 jun

Sportdag / Free running workshop
Schoolreis
groepen 1 tot en met 7
Vrij ivm studiedag
Vossenjacht
16:30 – 18:00 uur
MR-vergadering
vervallen

JULI 2022
1 jul
6 jul
8 jul
8 jul
13 jul
15 jul
15 jul
16 jul t/m 28 aug

Nieuwsbrief
Bingo
Rapport mee
Zomerfeest
Afscheidsmusical
Nieuwsbrief
Vrij ivm opruimdag
Vrij ivm zomervakantie

groepen 3, 4, 5, 6, 7, 8
van 17:00 – 20:00 uur
groep 8

https://app.socialschools.eu/calendar

We zijn van start!
Wat zagen de kinderen er feestelijk uit en wat geweldig om allemaal over de rode loper de volgende 100 jaar
binnen te wandelen. Op de website zijn vier foto's te zien, met een inlog kunt u meer foto's bekijken (gemaakt
door juf Denise). 's Middags zijn alle klassen aan de slag gegaan met de ontwerpwedstrijd: de school over 100 jaar.
De vader van Mikas en Gerson kwam in elke klas wat vertellen over duurzaam bouwen.
Als het feest is wordt er gedanst! Donderdag studeerde elke groep een dans in van de afgelopen 100 jaar, Die
hebben de groepen voor elkaar opgevoerd en op het zomerfeest mogen de kinderen dat voor de ouders doen. Op
de website vindt u de flyer met alle activiteiten van de jubileummarathon (die op papier is meegegeven aan alle
kinderen).
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Avond4Daagse
De Avond4Daagse was een groot succes, alle leerlingen hebben de finish gehaald!
Heel erg goed gedaan allemaal.
Sportdag
Op maandag 20 juni a.s. hebben we een speciale jubileum sportdag.
Groepen 3, 4 en 5
Kinderen starten om 8:30 uur op school. Met de leerkracht lopen ze naar de gymzaal voor: tag-spelletjes, een
super gave free runningbaan en een soort lasergamen! Om 12:00 uur zijn ze terug op school.
Groepen 6, 7 en 8
Kinderen worden om 13:00 uur verwacht bij het gymlokaal (Werfstraat). Kinderen die overblijven gaan met de
leerkrachten mee naar de gymzaal. Om 15:00 uur zijn ze terug op school. Ook zij gaan tag tikspel ,lasergamen en
free running spelen!
De kinderen worden op school verwacht in sportieve kleding en schoenen waarop gerend kan worden dus geen
slippers of instappers.
Schoolreis groepen 1 t/m 7
Op dinsdag 21 juni a.s. gaan de leerlingen van de groepen 1 t/m op schoolreis naar Avifauna. De leerlingen dienen
om 08:30 uur op school te zijn, zodat wij als het meezit om 08:45 uur kunnen vertrekken. Het 10-uurtje en de
lunch dienen de kinderen zelf mee te nemen. U ontvangt nog een uitgebreide brief met nadere informatie.
Vossenjacht
Woensdag 29 juni a.s. is de vossenjacht. De kinderen komen om 16:30 uur naar het schoolplein. Kinderen kunnen
met een groepje (max. 6 kinderen) onder begeleiding van een ouder komen. Het is de bedoeling dat je zelf je
groepje regelt.
Op het plein meld je je aan en kun je met je groepje op vossenjacht. Dan krijg je ook een plattegrond met het
gebied waar de vossen te vinden zijn en uitleg bij de jacht. De vossenjacht is rondom de school. Als je de vossen
gevonden hebt meld je je weer op het schoolplein, hier krijg je limonade. Tot 18:00 uur heb je de tijd om de
vossen te vinden, daarna is het afgelopen.
Zomerfeest bericht van de OR
Lieve ouders/verzorgers en kinderen

Nog een paar weken, dan is het schooljaar voorbij! Alle kinderen hebben zo hun best gedaan op school en gaan
door naar de volgende groep of zelfs naar de middelbare school. Allerlei activiteiten rondom het jubileum zijn
volop in gang. De zomervakantie is in zicht en we willen het jubileumjaar afsluiten met een spetterend zomerfeest
waar iedereen welkom is!
Het zomerfeest staat in het teken van de jaren ‘20. We gaan honderd jaar terug in de tijd, dus trek alle parels,
glitters, veren en oude hoedjes uit de kast en laat je zien als een echte 1920 fashionista. Net als voorgaande jaren
vragen we jullie een heerlijk gerechtje mee te brengen voor een gevarieerd wereldbuffet. Een bericht hierover
volgt via social schools.
Geniet van muziek, dans, spel, food & bar plus een hoop gezelligheid! Kom op vrijdag 8 juli van 17.00 tot 20.00
naar het WvO schoolplein! Voor de drankjes geldt alleen contant geld dus Cash Only!
Tot dan!
De ouderraad
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Meerdere generaties op dezelfde school
Op de website leest u onder het kopje Jubileum het verhaal over meerdere generaties op de Willem van
Oranjeschool. Geschreven door Marleen Riepma die haar kleinkinderen naar onze school brengt.
Naast deze familie zijn er nog veel meer gezinnen waarvan de ouders zelf op de Willem van Oranjeschool hebben
gezeten. Waar 100 jaar wel niet goed voor is! https://www.willemvanoranjeschool.nl/jubileum
Jeugdfonds sport en cultuur
Wil je kind graag op voetbal
, muziekles
, dansles
, kickboksen , turnen
of judo, maar is er thuis te
weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! We zijn er ook voor zzp’ers met te weinig opdrachten. Wij
betalen voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar de contributie of het lesgeld en eventueel de spullen
zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument.
Hoe werkt het? De aanvraag voor een bijdrage wordt gedaan door een intermediair. Dit is bijvoorbeeld de
directeur van de Willem van Oranjeschool, Corine Gerritsma. Zij doet, in overleg met jou, een aanvraag; Je hoort
binnen 3 weken of de aanvraag goedgekeurd is; Na goedkeuring kun je je kind aanmelden bij de sportclub,
dansschool of andere organisatie waar je kind op les wil; Wij betalen de contributie of het lesgeld direct aan de
sportclub/lesgever. Je ontvangt zelf geen geld. Een flyer kun je ophalen bij de administratie en de directeur.
Schoolfoto
Enige tijd geleden hebben wij de online bestelkaarten van Schoolfoto.nl aan de leerlingen uitgedeeld.
Wij willen jullie er graag op attenderen dat jullie nu nog met 20% korting kunnen bestellen!
Ga naar winkel.schoolfoto.nl en log in met je persoonlijke fotocode(s) die op de bestelkaart staat.
Met de code 6531 ontvang je 20% korting op de fotovellen en fotosets, deze korting loopt nog tot 15 juli 2022.
Ook heeft Schoolfoto.nl nog een extra kortingsactie: met de code VERGROTING20 krijg je 20% korting op alle
formaten vergrotingen!
Website
Op de website vindt u verschillende verslagen , brieven en overzichten onder het kopje ‘Algemene brieven’:
https://www.willemvanoranjeschool.nl/algemene-brieven

-

Verslag kinderraad

WWW.WILLEMVANORANJESCHOOL.NL
De jarige(n) tot en met 01-07-2022
Heidi
Alexander
Adam
Braxton
Lua
Remaas
Van harte gefeliciteerd!!!!
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