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Nieuwsbrief
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Datum : 18-02-2022
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Algemene agenda
FEBRUARI 2022
19 feb t/m 27 feb
MAART 2022
7 mrt t/m 18 mrt
18 mrt
24 mrt 19:30–21:00
25 mrt Nieuwsbrief

voorjaarsvakantie

10-minutengesprekken
Rapport mee
MR vergadering

groepen 3, 4, 5, 6, 7, 8
19:30 uur tot 21:00 uur

https://app.socialschools.eu/calendar

Na een roerige tijd met veel zieke leerlingen en leerkrachten wordt het na de vakantie hopelijk stabiel en rustig. Ik
wil alle ouders bedanken voor het begrip voor de noodoplossingen en zelfs soms het thuis moeten blijven van
groepen. Het team van de WvO wenst alle leerlingen en ouders een fijne vakantie toe. We zien jullie maandag 28
februari graag gezond weer op school.
Coronamaatregelen
De versoepelingen van de maatregelen betekenen voor onze school:
-Ben je besmet met het coronavirus? Vanaf vandaag ga je vijf dagen in isolatie in plaats van zeven dagen, mits je
24 uur geen klachten meer hebt.
-Richtlijnen rondom groepsgrootte, cohortering en gespreide looproutes vervallen. Wij blijven gebruik maken van
de drie verschillende ingangen. Dit geeft nog steeds een fijne rustige start voor alle leerlingen.
-Ouders/verzorgers mogen weer de school in. Er zal weer een kijkkwartier worden gepland.
-Het is niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden, basismaatregelen zoals regelmatig handen wassen en
voldoende ventileren gelden wel.
-Mondkapjes zijn niet meer nodig in de school. In het leerlingenvervoer is het nog wel nodig om een mondkapje te
dragen.
-Het dringende advies voor leerlingen (voor groep 6 t/m 8) en onderwijspersoneel om twee keer per week een
zelftest te doen blijft. Leerlingen van groep 6-7-8 krijgen 2 testen per week mee naar huis.
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Oudergesprekken
Vanaf zondag 27 februari 18 uur kunnen ouders zich, via SocialSchools, inschrijven voor de rapportgesprekken.
Deze gesprekken worden gevoerd na schooltijd, tussen 6 en 18 maart. Vanaf groep 3 zijn de kinderen aanwezig bij
het gesprek. Op 18 maart krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 hun rapport mee naar huis.
Kinderraad
Op de vergadering 8 februari voegt de kinderraad woord bij daad!
Naar aanleiding van de vorige kinderraad en na het inventariseren van de wensen (door de kinderraad), zijn
nieuwe boeken en is buitenspeelgoed aangeschaft. Goed werk!
Alles moest gelabeld en georganiseerd worden maar ook gecommuniceerd naar alle kinderen. Dat heeft de
kinderraad goed opgepakt en uitgevoerd, complimenten!
https://www.willemvanoranjeschool.nl/algemene-brieven
Jubileum
Meester Richard werd als kind naar de directeur gestuurd! De straf die hij kreeg? Lees verder op de website onder
de button 'jubileumnieuws'.
https://www.willemvanoranjeschool.nl/jubileum
Website
Op de website vindt u verschillende verslagen , brieven en overzichten onder het kopje ‘Algemene brieven’:
https://www.willemvanoranjeschool.nl/algemene-brieven

- Verslag kinderraad
- Activiteiten boerderij Zorgvrij
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De jarige(n) tot en met 25-03-2022
Shania
Pilou
Bodi
Alba
Olivia
Mae
Ensar
Tjesse
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Ilias
Dam
Renee
Lucas
Lenny
Julian
Ilse
Pleun
Lola
Lennox
Jeremiah
Jahvano
Loek
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Siem
Van harte gefeliciteerd!!!!
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