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04 okt
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MR-vergadering
Start kinderboekenweek
Nieuwsbrief
Kijkkwartier
Vrij ivm herfstvakantie
Schoolbezoek Mendelcollege
Nieuwsbrief

van 19:30–21:00 uur
van 08:30-08:45 uur
groep 8

https://app.socialschools.eu/calendar

Kinderraad gemeente Haarlem
Dani en Lenny uit groep acht zitten in de
kinderraad van de gemeente Haarlem. Zij zetten
zich in een voor een leuke en veilige stad!
Veel succes en wat geweldig dat jullie onze
school vertegenwoordigen.
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Ouderbetrokkenheid vraagt echter inzet van de
school. Informeren wij ouders voldoende over
wat we doen in de lessen? Weten ouders aan
welke doelen de kinderen werken op school?
Ik ga graag met een aantal ouders in gesprek
hierover op woensdag 28 november 11.15 uur
en/of woensdag 5 oktober 11.30 uur, tot uiterlijk
12.15 uur.

Plein
De kinderraad gaat uitzoeken welk tijdelijk
spelaanbod we kunnen inzetten op het plein. Er
wordt goed 'ge-king-d' en er was nog nooit zo
veel stoeiruimte op het kunstgras maar een toffe
aanvulling is zeker welkom. Het realiseren van
een groen, uitdagend en klimaatadaptief
schoolplein neemt, zoals eerder aangegeven,
veel tijd in beslag.

U kunt zich aanmelden door middel van een
berichtje in SocialSchools, naar Corine
Gerritsma. Ik zoek zes ouders, uit zoveel
mogelijk verschillende groepen. Graag aangeven
of beide data schikken.

Binnenkort wordt het schoolplein ingemeten
waarbij gekeken wordt naar bodemsoort, plek
van putten, waterafvoer en bomen. Daarna gaat
de ontwerper aan de slag met de kinderraad om
samen tot een startontwerp te komen. Dan
hebben de leerkrachten nog inbreng.
Ondertussen zijn drie ouders heel druk met het
zoeken en aanvragen van subsidies. Heb je tips
of ingangen? Meld je bij de directeur!

Kinderboekenweek
Op woensdag 5 oktober start de
kinderboekenweek. Vanwege het thema 'gi-gagroen' is mogen alle kinderen zo groen mogelijk
naar school komen om dansend de
kinderboekenweek te openen!

De samenwerking met een uitvoerder moet
worden opgestart en er moeten stevige
afspraken gemaakt worden. U begrijpt, dit
proces neemt veel tijd in beslag. Eén ding waar
we elkaar vast kunnen vinden: we gaan voor een
uitdagend, spelstimulerend en groen
schoolplein!

Muziekles groep 5 en 6
In de groepen 5 en 6 zijn de muzieklessen
gestart. De kinderen krijgen tien lessen op de
hoorn, viool of cello. Kinderen die daarna graag
op muziekles willen kunnen (tegen zeer laag
tarief) lessen volgen op één van de 5 scholen
waar we mee samenwerken. Bij ons in het
gebouw worden bijvoorbeeld de keyboardlessen
gegeven en alle leerlingen die zich hiervoor
opgeven volgen die lessen in ons gebouw. Meer
informatie krijgt u hierover als de lessen weer
gaan starten.

Leer-KRACHTEN
De afgelopen week hebben de kinderen
geoefend met de leer-KRACHT: De echte
sterken gaan samenwerken! Samenwerken is
iets anders dan voorzeggen. Samenwerken
vraagt samen overleggen en naar elkaar
luisteren, samen op zoek gaan naar oplossingen
en doorvragen. Dat is niet altijd makkelijk maar
als je de vaardigheden oefent word je er wel
steeds beter in!

Ziekmelden in SocialSchools
Bij het ziekmelden in SocialSchools is de optie
'verkoudheidsverschijnselen' vervangen door
'corona (Covid-19) positieve test'. Wilt u deze
alleen aanvinken als er inderdaad sprake is van
een positieve test? Als het kind ziek is en niet
getest dan vinkt u 'ziek' aan. Op deze manier
kunnen we in de gaten houden of corona zich
weer opdringt aan de school of niet.

De komende week gaan de groepen aan de slag
met: Opletten! We gaan doorzetten. Van
proberen kun je leren en fouten maken mag! We
kennen de leerkuil en weten dat we daar op
verschillende manier uit kunnen komen.

Oproep meedenken
ouderbetrokkenheid

Tommy Tomato
In de vorige nieuwsbrief was door Tommy
Tomato een proeverij aangekondigd. Helaas is er
bij Tommy Tomato iets misgegaan in de
communicatie, de medewerkers stonden bij de
verkeerde school. Een eventuele herkansing is
nog niet aangekondigd.

Onderzoek wijst uit dat ouderbetrokkenheid
effect heeft op het leren van de kinderen.
Ouderbetrokkenheid is iets anders dan
ouderparticipatie. Op onze school participeren
ouders enorm (or, luizenpluizen, schoolbieb,
etc.), een school kan niet zonder!
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Website
Op de website vindt u verschillende verslagen, brieven en overzichten onder het kopje ‘Algemene
brieven’:
https://www.willemvanoranjeschool.nl/algemene-brieven
- Geen

WWW.WILLEMVANORANJESCHOOL.NL
Nieuwkomer(s) tot en met 23-09-2022
Geen nieuwkomer(s)

Van harte welkom!!!
De jarige(n) tot en met 07-10-2022
Boris
Stef
Saskia
Aidan
Raffael

Coco
Tieme
Niene
Storm

Van harte gefeliciteerd!!!
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