Willem van Oranjeschool
een wereldschool bij jou om de hoek!
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Nieuwsbrief
Schooljaar : 2022/2023
Nummer : 05
Datum : 11-11-2022

November 2022
08 nov t/m
17 nov
17 nov
18 nov
23 nov
24 nov
25 nov

Oudergesprekken
Gezondheidscheck
Vrij ivm studiedag
Gezondheidscheck
MR-vergadering
Nieuwsbrief

groepen 1-2-3, groepen 4-5-6-7 op uitnodiging
groepen 2 Blauw, 2 Geel, 7
groepen 2 Blauw, 2 Geel, 7
19:30–21:00 uur

December 2022
05 dec
06 dec
09 dec
20 dec
21 dec
23 dec
23 dec
24 dec t/m
08 jan 2023

Sinterklaasfeest
Inloopuur
Nieuwsbrief
Kijkkwartier
Kerstviering
Nieuwsbrief
Vrij vanaf 12:00 uur

08:30-09:30 uur
08:30-08:45 uur
17:00-19:00 uur

Vrij ivm kerstvakantie

https://app.socialschools.eu/calendar

Vervanging bij zieke leerkrachten

groep kan staan, is een noodoplossing. Het is
niet wenselijk voor de groep die wordt
opgedeeld (of soms zelfs naar huis wordt
gestuurd) maar op deze manier verdelen we de
onderwijstijd wel eerlijk onder de groepen.
We zijn ons er ook van bewust dat het
thuishouden van uw kind niet altijd makkelijk te
organiseren is maar vragen om uw begrip. Het is

U weet ongetwijfeld dat het vinden van
leerkrachten heel lastig is. Vervangers zijn dus
ook niet makkelijk te vinden. Vanwege ziekte
heeft groep drie deze week de woensdag thuis
moeten blijven. De andere twee dagen zijn
opgelost door Corine vd Grinten (intern
begeleider), juf Astrid (groep 4 werd die middag
opgedeeld) en een invaller. Het opdelen van een
groep, zodat die leerkracht voor een andere
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echt de laatste 'oplossing' die we, waar mogelijk,
willen voorkomen.

Reden genoeg om uw kind lekker actief te laten
zijn. We willen dat alle kinderen de kans krijgen
om bij een club te sporten, te dansen, te dj-en of
andere cultuurlessen te volgen. Daarom werken
wij samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur.
Het Jeugdfonds betaalt voor gezinnen met een
Haarlem Pas per kind per jaar maximaal € 350,voor sport- en € 500,- voor cultuurlessen en als
daarvan geld over is ook wat voor kleding of
materialen. Mooi om uw kinderen hiermee blij te
maken. De aanvraag kunt u via de directeur
(Corine Gerritsma) doen.
Meer info:
www.jeugdfondssportencultuur.nl/haarlem

Juf Mirelle
We zijn heel verdrietig vanwege het nieuws over
juf Mirelle: bij haar is (opnieuw) een plekje
gevonden, naar alle waarschijnlijkheid
kwaadaardig. Zij gaat een zware operatie
tegemoet. We wensen haar en haar gezin veel
sterkte. Als u een kaart wilt sturen dan mag u
deze inleveren op school, met postzegel erop.
Wij zullen hem adresseren en op de post doen.

Juf Karina (gym)
Juf Karina heeft een ongeluk gehad tijdens
paardrijden en haar pols gebroken. Dat is wel
echt pech hebben, vorig jaar brak zij haar andere
pols tijdens het schoolschaatsen. Er is voorlopig
geen gym van juf Karina, we zijn op zoek naar
een andere invulling voor de gymlessen. U
begrijpt, ook gymdocenten zijn niet zomaar te
vinden.

Website
Op de website vindt u verschillende verslagen,
brieven en overzichten onder het kopje
‘Algemene brieven’:
https://www.willemvanoranjeschool.nl/algemenebrieven
- Geen brieven

Leer-KRACHTEN
Alle leer-KRACHTEN zijn geïntroduceerd in de
groepen. Tijdens lessen wordt nu geoefend met
deze KRACHTEN om leerlingen te leren beter te
leren. Weet u ze nog?

Veel plezier vanavond
met Sint Maarten!

Door je te concentreren kun je beter leren.
Opletten! We gaan doorzetten!
De echte sterken, kunnen samenwerken.
Nieuwsgierig zijn is altijd fijn!
Van proberen kun je leren.
1,2,3, gebruik je fantasie!
Een allesweter? Nee, maar kijk hoe ik
mezelf verbeter!
Dames en heren, geniet van het leren!

Bericht vanuit het Jeugdfonds
Sport en Cultuur
Mooi cadeau voor de feestdagen. Jeugdfonds
betaalt sport- of cultuurlessen.
Nu het leven duurder wordt is een abonnement
op een sport- of cultuurclub een leuk én
belangrijk cadeau voor uw kind. Het houdt
gezond, uw kind maakt nieuwe vrienden, leert
doorzetten, krijgt meer zelfvertrouwen en maakt
plezier. Wist u dat kinderen die veel sporten of
hun creativiteit gebruiken vaak beter presteren
op school?
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WWW.WILLEMVANORANJESCHOOL.NL
Nieuwkomer(s) tot en met 11-11-2022
Bobbi

Van harte welkom!!!
De jarige(n) tot en met 25-11-2022
Amina
Ize

Van harte gefeliciteerd!!!
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