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Sinterklaas op school
Wat is de school mooi! De OR heeft gezorgd dat
we in een gezellige Sinterklaassfeer naar school
kunnen deze weken. Er zijn pieten langs geweest
om pepernoten uit te delen en donderdag
hebben de kinderen hun schoen gezet op
school.
Maandag 5 december hopen we de Sint op
school te ontvangen. Alle kinderen mogen
verkleed als Piet of Sint. De intocht is voor
ouders en kinderen, maar de kinderen gaan
eerst op de gewone tijd naar hun klas. Daarna
gaan zij met de leerkrachten naar buiten om te
zien of het de sint is gelukt...
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Op vrijdag 2 december nemen de kinderen van
groep 5 t/m 8 hun surprises mee naar school.
Daar leveren zij ze in met het gedicht erbij, een
vuilniszak erom heen en de naam van het kind
voor wie het is. Op dinsdag 6 december mogen
de kinderen tussen 8.30 en 9.30 op school
komen, om 9.30 uur start de les voor alle
leerlingen. We hopen op weer een geweldige
dag!

Kinderraad van Haarlem
Lenny en Dani zitten, namens onze school, in de
kinderraad van Haarlem. Zij zijn democratisch
verkozen door hun eigen groep en hebben
regelmatig vergaderingen op het stadhuis.
Hallo wij zijn Lenny en Dani van de gemeente
Haarlem kinderraad.
Wij in de kinderraad denken eraan om meer
speeltoestellen neer te zetten rond heel Haarlem
en om kleine pleintjes op te knappen. We gaan
ook wegen die eerst onveilig waren veiliger
maken. Wij hopen dat jullie ideeën voor ons
hebben dus kom naar ons toe om je ideeën te
delen. Er zijn scholen waar veel gepest wordt
dus wij als kinderraad willen daar wat tegen te
doen. Wij hopen dat jij dit goede ideeën vindt.

Studiedag 18-11-22
Op 18 november waren de kinderen vrij in
verband met een studiedag. De leerkrachten zijn
verder gaan oefenen met het versterken van de
instructie. Waar we de vorige keer werkten aan
het formuleren van heldere lesdoelen, werkten
we nu aan de opbouw van de instructie om met
alle leerlingen dit lesdoel ook te behalen. Een
belangrijke fase is daarbij de 'controle van
begrip'. In deze fase stellen we de kinderen
vragen over dat wat we net hebben uitgelegd, de
leerlingen geven antwoord op wisbordjes en
houden deze omhoog op het teken van de
leerkracht. Hierdoor zijn alle leerlingen aan het
nadenken en geeft elke leerling antwoord (in
plaats van dat ene kind met een vinger). De
leerkracht ziet wie het begrijpt en wie nog niet.
Na een aantal vragen kun je besluiten nogmaals
instructie te geven, door te gaan met de les of
een klein groepje uit te nodigen voor verlengde
instructie. De leerlingen zelf hebben zo ook
inzicht in of ze het lesdoel al begrijpen of niet.

Dansdag en gym
Wat was de dansdag tijdens het jubileum
geweldig! Vandaag mogen de groepen 3 t/m 8 in
de herhaling met dansdocent Sophie omdat juf
Karina net geopereerd is aan haar gebroken
pols.
De afgelopen twee maandagen heeft stagiaire
Marjolein onder begeleiding van de
groepsleerkracht gymles gegeven, heel fijn dat
het bewegingsonderwijs op die manier doorgang
kon vinden. Maandag verwachten we juf Karina
weer terug.

Vuurwerk

's Middags hebben we met elkaar de missie
vastgesteld in korte heldere bewoordingen. Op
de website begint de tekst onder 'algemene
informatie'>>> 'Het onderwijs op onze school'
daarmee Het onderwijs op onze school /
Algemene informatie | Willem van Oranjeschool

Vuurwerk afsteken is toegestaan vanaf 12 jaar,
dit geldt ook voor vuurwerk in categorie 1. We
hebben de groepen 6-7-8 gevraagd om nooit
vuurwerk mee te nemen naar school en het ook
niet af te steken rond de school. We vragen
hierbij de medewerking van de ouders.

Daarna hebben we ons bezig gehouden met hoe
we dat voor ons zien, waar we over vijf jaar willen
staan als school en hoe we daar gaan komen.
Dit is een geweldig proces waar onze
onderwijsharten sneller van gaan kloppen. We
zijn steeds samen op zoek naar hoe onze
kinderen het best leren.
Op de volgende studiedag (13 februari) gaan we
met beide onderdelen door.

Vanuit groep 8
Groep 8 heeft hard gewerkt de afgelopen weken!
Naast het reguliere leren en oefenen zijn er al
boekbesprekingen gehouden, maken we nu
werkstukken en gaan we in januari door met
spreekbeurten. We hebben meerdere scholen
voor voortgezet onderwijs bezocht en hebben
ondertussen ook meer dan € 2.000,- opgehaald
met de kinderpostzegelactie.
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Er zijn toetsen afgenomen die helpen bij het
opstellen van het schooladvies en inmiddels zijn
de voorlopig schooladvies gesprekken afgerond.
Nu kijken we uit naar het Sinterklaasfeest en de
kerstviering in de wetenschap dat dit de laatste
vieringen zijn die we op deze school doen. Veel
plezier met het maken van de surprises en
gedichten voor de Sint viering!

WWW.WILLEMVANORANJESCHOOL.NL
Nieuwkomer(s) tot en met 25-11-2022
Jack
Lara

Van harte welkom!!!
De jarige(n) tot en met 09-12-2022
Olivier
Dani
Yue
Matthew

Van harte gefeliciteerd!!!
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