Willem van Oranjeschool
een wereldschool bij jou om de hoek!
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Nieuwsbrief
Schooljaar : 2021/2022
Nummer : 07
Datum : 03-12-2021
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Algemene agenda
DECEMBER 2021
17 dec
22 dec
24 dec
25 dec t/m 9 jan 2022

Nieuwsbrief
Kerstviering
Middag vrij (vanaf 12:00 uur)
Kerstvakantie

JANUARI 2022
21 jan
24 jan t/m 4 feb
27 jan

Nieuwsbrief
CITO
MR vergadering

groepen 5, 6, 7 en 8

19:30 – 21:00 uur

https://app.socialschools.eu/calendar

Sinterklaas op bezoek
Wat een feest! Alle groepen mochten op bezoek bij
Sinterklaas die een mooie plek had in het
speellokaal. De groepen 1/2-3-4 ontvingen hun
cadeautjes, de groepen 5-6-7-8 ontvingen het
klassencadeau. Zij hebben allemaal zelf een surprise
met gedicht gemaakt voor een klasgenoot. Wat zijn
ze goed gelukt! De kinderen hebben ontzettend hun
best gedaan.

Helaas heeft een aantal kinderen het feest niet live kunnen bijwonen. Jullie wens ik nog eens extra een heel fijne
pakjesavond toe.
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De OR wil ik heel hartelijk bedanken voor de voorbereidingen en de uitvoering vandaag. Wat een werk en wat een
aanpassingsvermogen aan de steeds veranderende situatie. De kinderen boffen met jullie als oudervereniging.

Corona
Ontzettend fijn dat ouders hun zoon/dochter thuishouden bij klachten en (eventueel) testen. Gelukkig vierden alle
groepen sinterklaas op school en was er geen groep in quarantaine. Helaas is er een klein aantal leerlingen op dit
moment wel positief getest, net als een leerkracht. De betreffende groepen zijn op de hoogte gesteld, wat te doen
wordt altijd bepaald in overleg met de GGD.
De actuele beslisboom is bijgevoegd, net als een brief van de bestuurder van TWijs.
Wie helpt mee met de voortuin snoeien?
Een bewoner van de Kloppersingel wil helpen met het snoeien van de voortuin van de school. Is er een ouder, opa
of oma die dit ook een leuke klus vindt? Heel graag aanmelden via socialschools of mij even aanspreken.
Kerstviering
Vooralsnog gaat het samen eten in de klas door, van 17 tot 18 uur. De OR is al begonnen met de voorbereidingen
van het diner, eigen eten meebrengen en delen mag helaas niet. Meer informatie volgt tzt.
De schoolviering daarna, in de Koningkerk, gaat niet door.

Gevonden voorwerpen
Aan de kapstok van groep groen hangen de gevonden voorwerpen. Mist uw
kind een kledingstuk? Laat hem/haar even zoeken. Wij wijzen de leerlingen
er ook vaak op bij het naar binnen en naar buiten gaan. Alles wat er nog
hangt in de kerstvakantie wordt naar het leger des Heils gebracht.

Website
Op de website vindt u verschillende verslagen , brieven en overzichten onder het kopje ‘Algemene brieven’:
https://www.willemvanoranjeschool.nl/algemene-brieven
Muzieklessen na schooltijd
Brief van de bestuurder van TWijs
Beslisboom
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WWW.WILLEMVANORANJESCHOOL.NL
De jarige(n) tot en met 17-12-2021
Olivier
Dani
Yue
Matthew
Andres
Tijn
Joshua
Emiel
Tijmen
Van harte gefeliciteerd!!!!
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