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Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Algemene agenda
SEPTEMBER 2021
17-24 sep
23 sep
23 sep

Startgesprekken
Schoolreis
MR vergadering

OKTOBER 2021
1 okt
6 okt
15 okt
18 – 24 okt
25 okt

Nieuwsbrief
Start kinderboekenweek
Nieuwsbrief
Vrij ivm herfstvakantie
Vrij ivm studiedag

groepen 5, 6, 7
van 19:30 – 21:00 uur

https://app.socialschools.eu/calendar

Na de blijdschap over de leerlingen in de school, vonden we het nu heel waardevol om de ouders te ontvangen.
Groep 1-2-3-8 is voor een ouderavond op school geweest, groep 4-5-6-7 ziet de klas tijdens het startgesprek. Wat
was dat lang geleden! Ik hoor van sommige ouders dat het wat onwennig is om door de school te lopen na zo'n
lange tijd maar dat het wel erg leuk is om de lokalen te zien.
Het beleid op school is nog steeds enige terughoudendheid in het ontvangen van grote groepen ouders (vandaar
meerdere ouderavonden in kleine groepjes) maar dat ouders wel welkom zijn in de school als dat zinvol is voor het
onderwijs. Gesprekken met de leerkracht horen daar zeker bij, net als het opstarten van de kleuterbieb.
Tafels
De tafels van vermenigvuldiging worden aangeleerd in groep 4. In groep 5 worden deze op
school nog veel geoefend. Zeker vanaf groep 6 zijn de rekenlessen bijzonder lastig als de
tafels niet beheerst worden. Thuis af en toe een tafelspel doen om ze te oefenen is daarom
een goed idee. Hieronder drie tips.
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Oefen de tafel van 5 en 6 met tafelbingo!
Geef je kind een bingokaart met de antwoorden van de tafels die je wilt oefenen. Noem een keersom en wanneer
het kind het antwoord op zijn kaart heeft staan mag hij dit doorstrepen. Je kunt kiezen om één tafel te oefenen of
meerdere door elkaar. Wie heeft er als eerste bingo? Voorbeeld:

Een kaartspel met de tafel van 4 en 7
Voor dit spel heb je een kaartspel nodig met alleen de getalkaarten. De kaarten
worden door elkaar geschud en verdeeld over twee spelers. Om beurten leggen de
spelers een kaart op tafel. Het getal op deze kaart wordt vermenigvuldigd met de
tafel die je oefent (4 of 7). Als je het antwoord weet mag je de kaart houden,
anders gaat de kaart naar de tegenspeler. Wie heeft de meeste kaarten
gewonnen? Voorbeeld: als de drie op tafel ligt en je oefent de tafel van vijf: 3x5=
Hinkel de tafel van 3 en 8
Teken een hinkelbaan op de stoep. Vul ieder vak met een getal onder de tien (door
elkaar?). Als de kinderen tijdens het hinkelen hun voet in een vak
zetten, vermenigvuldigen ze dat getal met de tafel die ze oefenen en noemen ze
het antwoord van de som. Nog leuker: maak een hele lange hinkelbaan door de
straat!

Brandoefening
Dinsdag 14 september ging het brandalarm af. Toch spannend, zelfs als we weten dat het 'nep' is! Binnen 2.58 min
stond iedereen geteld en wel buiten. Het verbeterpunt is de botsing van groep blauw met de groepen die van
boven komen.
Namens de MR:
De GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad) van onze scholen-stichting TWijs, waar behalve onze
Willem van Oranjeschool nog 30 scholen onder vallen, is een plaats vrijgekomen voor een ouder die wil
meedenken en meebeslissen over het bovenschoolse beleid.
Heb je interesse, neem dan contact met ons op via mrwvo@outlook.com of via de directeur
corine.gerritsma@twijs.nl.
Gevonden voorwerpen
Aan de kapstokken rechts naast de ingang hangen de gevonden voorwerpen. Gymtassen met nieuwe schoenen,
jassen, etc. Mocht u iets missen, stuur uw kind eens langs!
Plastic Whale
Meester Richard: Al dat plastic op straat en in de natuur! We moeten er echt wat aan gaan doen. Maar wát?
Groep 8 is vast begonnen en iedereen kan meedoen! Op het schoolplein staat een grote container voor plastic
afval. Zie jij onderweg plastic zwerfafval? Neem het mee en doe het in de container. Op 27 september gaat groep
8 varend op zoek naar plastic in het water, samen met de organisatie Plastic Whale.
De grote vraag waar groep 8 over nadenkt: Hoe gaan we het plasticprobleem oplossen? Ideeën zijn welkom! Als
wij als school het beste idee aanleveren winnen wij de Plastic Whale Battle. Ga voor meer informatie naar Maak
deel uit van de oplossing voor plasticvrij water! (plasticwhale.com) en kom in actie!

2

Be part of the solution for plastic-free
waters!
TOGETHER FOR PLASTIC-FREE LAND & SEA! Plastic Whale is a social
enterprise with a mission - we want plastic-free land & sea.
Worldwide. We achieve this by showing others that economic
value can be created from plastic waste, involving as many people
and businesses as possible within the pillars: We Collect, We
Create, We Educate.
plasticwhale.com

Website
Op de website vindt u verschillende verslagen , brieven en overzichten onder het kopje ‘Algemene brieven’:
https://www.willemvanoranjeschool.nl/algemene-brieven
sportfever
JGZ Kennemerland
Bibliotheek
In de herfstvakantie organiseert Sportfever weer sport en spel voor kinderen in de leeftijdscategorie 4-13 jaar. Wij
vinden het belangrijk dat kinderen minder tijd achter de TV of computer doorbrengen en in beweging komen.
JGZ Kennemerland: Opvoeden is leuk, maar soms ook best lastig. Hoe ga ik met de driftbuien van mijn peuter om?
Hoe kan ik zorgen dat mijn kind beter luistert of beter slaapt? Iedere ouder kent deze vragen. Wij organiseren
workshops, zowel online als op locatie, waar deze en vele andere vragen aan bod komen én waar je tips en
ervaringen met andere ouders kunt uitwisselen. In de bijlage alvast een kleine greep uit ons aanbod. Een compleet
overzicht van onze workshops met informatie, data en tijden, kun je vinden op onze website.
Ben je voor jouw kind thuis op zoek naar een mooi boek voor wat fijne voorleesuurtjes samen? Gelukkig is er
zoveel keus. De bieb geeft je 35 tips.

WWW.WILLEMVANORANJESCHOOL.NL
Nieuwkomer(s) tot en met 17-9-2021
Aiden
Willem
Aure
Minke
Norah
Van harte welkom!!!!!
De jarige(n) tot en met 1-10-2021
Anaïs
Yasin
Floris
Stan
Boris
Stef
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Aidan
Raffael
Tieme
Daren
Niene
Van harte gefeliciteerd!!!!

4

