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Nieuwsbrief
Schooljaar : 2021/2022
Nummer : 09
Datum : 20-01-2022
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Algemene agenda
JANUARI 2022
24 jan t/m 4 feb
27 jan

CITO
MR vergadering

FEBRUARI 2022
3 feb
4 feb

MR vergadering
Nieuwsbrief

vervallen

19:30 – 21:00 uur

https://app.socialschools.eu/calendar

Corona
Een klein aantal leerlingen is nu positief getest. Gelukkig niet zo veel dat er groepen in quarantaine moeten en ik
hoop van harte dat dat ook niet nodig gaat zijn.
Met drie zieke leerkrachten hebben we de afgelopen twee weken flink gepuzzeld om elke dag iemand voor de
groep te hebben. Helaas moest groep 6 een dag thuis werken omdat er geen invaller was. Groep blauw heeft veel
verschillende invallers gezien deze week maar ze konden wel elke dag naar school. Dank voor het begrip als het
even anders loopt dan wenselijk.
Als bijlage een brief van de GGD en de beslisboom.
Toetsen
De komende twee weken maken de leerlingen van groep 3 t/m 8 verschillende CITO-toetsen. Hiermee laten de
leerlingen zien hoeveel ze gegroeid zijn op rekenen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat. We willen
bereiken dat elk kind vooruit gaat in zijn ontwikkeling. Met onder andere deze toetsen, brengen we in kaart of het
kind naar onze verwachting gegroeid is in zijn ontwikkeling en wat er nodig is om dat te continueren/verbeteren.
We zien de kinderen allemaal graag deze twee weken op school, tandarts- of doktersafspraken liever even
uitstellen. Als een kind in quarantaine moet dat heeft dat uiteraard voorrang, dan halen we de toetsen later in.
Rapport inleveren
Wilt u het rapportboekje van de kinderen komende week meegeven naar school? Deze is weer nodig om het
volgende rapport te maken.
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Nieuwe intern begeleider
Vanaf 1 januari heeft juf Corine van der Grinten de taken van juf Hetty Velzing (die met pensioen is gegaan)
overgenomen. Een intern begeleider is betrokken bij extra zorg voor een leerling. Dat kan intern zijn of in contact
met externen. Daarnaast is een belangrijke taak de groeps- en leerlingbesprekingen die standaard twee keer per
schooljaar plaatsvinden. Juf Corine is al lange tijd werkzaam op de Willem van Oranjeschool. Daarnaast werkt ze
een aantal jaren als intern begeleider op de St. Adalbertusschool in Spaarndam. Juf Corine is in principe op
maandag en donderdag aanwezig op school. Haar motto: samen met leerkrachten, ouders en kind ontdekken, wat
werkt voor een goede ontwikkeling van het kind.

Jubileumnieuws
Op de website leest u, onder jubileumnieuws, het volgende verhaal over 100
jaar Willem van Oranjeschool. Ziet u een bekende?
https://www.willemvanoranjeschool.nl/jubileum

Fietsverlichting
Controleert u alstublieft de verlichting van uw fiets en die van uw kinderen. Het fietsen zonder verlichting levert
een gevaarlijke situatie op en we willen ongelukken voorkomen!
Website
Op de website vindt u verschillende verslagen , brieven en overzichten onder het kopje ‘Algemene brieven’:
https://www.willemvanoranjeschool.nl/algemene-brieven

- Beslisboom
- Nieuwsbrief GGD

WWW.WILLEMVANORANJESCHOOL.NL
Nieuwkomers tot en met 20-01-2022
Tijmen
Emmelie
Sam
Varvara
Oumayma
Van harte welkom!!!!!
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De jarige(n) tot en met 04-02-2022
Louke
Pieter
Hidde
Zhenya
Colin
Kyra
Eleysa
Feline
Isabeau
Jimi
Mikey
Jerome
Van harte gefeliciteerd!!!!
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