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Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Algemene agenda
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31 mrt
1 apr
1 apr
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13 apr
14 apr

MR vergadering
Disco
Disco
Nieuwsbrief
Schoolfotograaf
Schoolfotograaf
Paasontbijt

van 19:30 – 21:00 uur
groepen 1/2 Blauw, 1/2 Geel, 3, 4 van 17:15–18:00 uur
groepen 5, 6, 7, 8 van 18:30–19:30 uur

https://app.socialschools.eu/calendar

Studiedag
Vrijdag is een studiedag. De kinderen zijn vrij van school maar alle leerkrachten (ook de leerkrachten die niet
werken op vrijdag) komen naar school om samen te werken aan de schoolontwikkeling.
We volgen nascholing waarin we verdieping krijgen aangeboden op ons woordenschatonderwijs.
De leerkrachten bespreken met de intern begeleider (Corine vd Grinten) de groepsplannen. Dit zijn de plannen
waarin we ons onderwijs vormgeven: wat is nodig in deze groep en hoe gaan we dat bieden? Deze worden elk half
jaar opnieuw opgesteld.
Ook bespreken we hoe we de leer-KRACHTEN hebben ingezet en op welke manier dat de leerlingen iets oplevert.
En vervolgens hoe we dat (nog) beter kunnen doen.
Het is een intensieve maar zeer waardevolle dag.
Kijkkwartier
Afgelopen dinsdag was het kijkkwartier. Veel kinderen vonden het geweldig om hun ouders te kunnen laten zien
waar ze zitten en wat ze in hun schriften hebben gedaan. Nu de leerlingen 's morgens zelfstandig de school ingaan
is dit extra waardevol. We plannen snel weer een kijkkwartier.
Gewijzigd testbeleid
Het dringende advies aan leraren en leerlingen van groep 6, 7 en 8 om twee keer per week preventief een zelftest
te doen vervalt. Wel blijft het advies om bij klachten een (zelf)test te doen.
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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

- GGD-flits over meedoen met de kindermonitor
- Afsluiting Zorgvrij 40 jaar

WWW.WILLEMVANORANJESCHOOL.NL
De jarige(n) tot en met 08-04-2022
Matheus
Isabell
Efe
Luca
Kyd
Anya
Jimmy
Rigano
Van harte gefeliciteerd!!!!
Nieuwkomer(s) tot en met 08-04-2022
Cas
Vayèn
Van harte welkom!!!!

2

