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Nieuwsbrief
Schooljaar : 2021/2022
Nummer : 05
Datum : 05-11-2021
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Algemene agenda
NOVEMBER 2021
19 nov
25 nov

Nieuwsbrief
MR vergadering

DECEMBER 2021
2 dec
3 dec
3 dec
17 dec
22 dec
25 dec t/m 9 jan 2022

MR vergadering
Nieuwsbrief
Sinterklaasfeest
Nieuwsbrief
Kerstviering
Kerstvakantie

vervallen

van 19:30–21:00 uur

https://app.socialschools.eu/calendar

Inval
Afgelopen weken hebben we vervangingen van leerkrachten opgelost door mensen met een andere taak/functie
binnen onze school voor de groep te zetten. Dat kan niet onbeperkt, dan blijven er te veel belangrijke taken liggen.
We doen er met het team alles aan om het onderwijs zo goed mogelijk doorgang te laten vinden: duo-collega's
werken extra, leerkrachten vangen groepen op tijdens de gymles van hun eigen groep, de onderwijsassistent staat
voor de klas. Het naar huis sturen van een groep is echt de allerlaatste oplossing. Helaas heeft afgelopen
donderdag groep geel thuis moeten blijven. Ik hoop van harte dat dat niet nogmaals nodig gaat zijn. Als het wel
nodig is dan streef ik ernaar dit zo snel mogelijk te laten weten (altijd via SocialSchools).
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Studiedag
Op de studiedag van 25 oktober hebben alle leerkrachten twee onderwijskundige workshops gevolgd op een
school van TWijs, gegeven door leerkrachten van TWijs.
's Middags hebben we met het WvO-team een workshop leesmotivatie gevolgd, gegeven door een leesconsulent
van de bieb. Daarna hebben we de schoolbieb eens goed onder handen genomen! Veel oude boeken zijn
weggedaan, nieuwe boeken zijn op de planken gezet. Zowel in de kleuter- als in de grote bieb. In de loop van het
jaar zal de bieb nog verder worden aangevuld, de kinderraad is druk bezig met het onderzoeken welke boeken de
kinderen graag lezen.
We hanteren vanaf nu het leensysteem van de bieb. Leerlingen kiezen een boek waarvan de inhoud past bij hun
belevingswereld. A-boeken voor groep 5 en 6, B-boeken voor groep 7 en 8. Hier staan moeilijker en makkelijker
boeken tussen. Als je voor elk te moeilijk woord op de eerste bladzijde een vinger opsteekt en je komt op een
hand vol, dan kun je het boek omruilen voor een andere. Voor de dyslectische leerlingen is er een plank met
makkelijker te lezen boeken maar wel met een tof verhaal, passend bij hun leeftijd.
Het was een zinvolle studiedag waar de leerlingen van onze school gelijk op dinsdag profijt van hadden!
Namens de MR
Deze maand eindigt de eerste termijn (van 4 jaar), als lid van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad van
GJ den Dekker. U kunt zich als ouder verkiesbaar stellen voor deze vacature. Als er geen belangstellenden of tijdig
ingediende bezwaren zijn, zal zijn zittingstermijn automatisch met vier jaar worden verlengd.
Als u vragen heeft, als u zich als kandidaat wilt stellen of als u bezwaren heeft tegen de automatische
herverkiezing, stuur dan uiterlijk vrijdag 12 november a.s. een bericht aan mrwvo@outlook.com
Kijkkwartier
Ik kan het me heel goed voorstellen: het was nog nooit zo druk bij een kijkkwartier! Wat fijn om als ouder even de
klas te zien, de schriften in te kijken en op de stoel van je kind te zitten. Zoveel ouders in de school, zoveel
glunderende koppies.
100 jaar geleden: de eerste steen!
Het was weer tijd voor een klein feestje: zondag 31 oktober was het 100 jaar geleden dat de eerste steen van onze
school werd gelegd. Alle kinderen hebben een heerlijke pannenkoek gegeten, gebakken in pannenkoekenkar De
Ambacht! Dank vader en opa van Isabel. Een interessant artikel over de totstandkoming van de school en het
leggen van de eerste steen vindt u op onze website onder de button jubileumnieuws.
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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
- Voucher gratis lid worden van de bibliotheek
- Ouderbrief lekker lezen van de bibliotheek
- Persbericht 'Groen licht voor pleegzorg'
- CJG: Workshops en webinars voor ouders

WWW.WILLEMVANORANJESCHOOL.NL
Nieuwkomer(s) tot en met 05-11-2021
Bryan
Van harte welkom!!!!!
De jarige(n) tot en met 03-12-2021
Cecilia
Mick
Roxanne
Amina
Sanne
Ize
Teun
Van harte gefeliciteerd!!!!
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