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Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Algemene agenda
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08 feb
11 feb
18 feb
19 feb – 27 feb

Kijkkwartier is vervallen
Vrij ivm studiedag
Nieuwsbrief
Vrij ivm voorjaarsvakantie

alleen groep 8

https://app.socialschools.eu/calendar

Corona
Corona heeft in alle groepen toegeslagen, ook onder de leerkrachten. Gelukkig heeft een aantal leerkrachten extra
willen werken maar toch hebben ook drie groepen een dag thuis moeten blijven omdat er geen leerkracht
beschikbaar was.
Als kinderen klachten hebben blijven ze thuis of doen ze een (zelf)test. Met een negatieve uitslag mogen de
kinderen naar school komen. Hopelijk breekt er straks een stabielere onderwijstijd aan.
Toetsen
Vanaf groep 3 hebben de kinderen CITO-toetsen gemaakt. Het doel hiervan is om de kinderen te laten zien dat ze
groeien in wat ze kunnen! Dan kan elk kind trots zijn op zichzelf.
De toetsen geven ons ook richting in waar we aan gaan werken de komende tijd. Welke kinderen extra instructie
nodig hebben of juist extra uitdaging.
Leerlingen die toetsen gemist hebben halen dit in zodat we ook van hen de voortgang inzichtelijk hebben. Na de
krokusvakantie staan de oudergesprekken gepland, daar zult u horen in welke mate de kinderen vooruit zijn
gegaan.
Rapportboekjes
Zijn alle rapportboekjes inmiddels op school ingeleverd?
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De Willem van Oranjeschool als filmset!
Wat is er veel gebeurd in 100 jaar!
In 1995 werd de korte speelfilm Tralievader opgenomen in de Talmastraat om de hoek en in de school. Er werd
gefilmd op school en leerlingen van de Willem van Oranjeschool deden mee als figurant. Op de website van de
school, onder de button jubileumnieuws, vindt u het hele verhaal van een ouder van toen.
https://www.willemvanoranjeschool.nl/jubileum
Website
Op de website vindt u verschillende verslagen , brieven en overzichten onder het kopje ‘Algemene brieven’:
https://www.willemvanoranjeschool.nl/algemene-brieven
- geen berichten
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Nieuwkomers tot en met 04-02-2022
Demir
Van harte welkom!!!!!
De jarige(n) tot en met 18-02-2022
Reva
Jochem
Rani
Saar
Leela
Matteo
Van harte gefeliciteerd!!!!
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