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Vrij ivm meivakantie

https://app.socialschools.eu/calendar

Disco
Wat een feest op vrijdag 1 april! De ouderraad heeft weer zijn uiterste best gedaan een mooi feest voor de
kinderen te organiseren. Over de rode loper liepen de kinderen door een entree van gouden slierten de disco
binnen. Daar werd de muziek gedraaid door twee oud-leerlingen en stond er een flinke voorraad popcorn,
limonade en lichtgevende armbandjes. Bij de photobooth konden kinderen op de foto, de foto kon gelijk worden
meegenomen. Er werd wat afgedanst en de reactie van de kinderen bij het laatste nummer was dan ook: NU AL!?!
Gym
Juf Karina brak haar pols tijdens het schoolschaatsen. Helaas is het nogal een vervelende breuk en moet zij echt
rust nemen om te voorkomen dat ze moet worden geopereerd. Daar baalt juf stevig van, vooral omdat de
kinderen dan geen gym krijgen! Gelukkig heeft de stagiaire een keer gym gegeven (onder toezicht vd
groepsleerkrachten) en heeft juf Karina een clinic badminton georganiseerd op 15 april.
Judo gaat gewoon door dus gelukkig hebben de groepen zelfs nu bewegingsonderwijs op school. We hopen dat de
pols van juf Karina snel herstelt!
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Schoolfotograaf
Op 12 en 13 april a.s. komt de schoolfotograaf. Op dinsdag 12 april zullen de groepsfoto’s en portretfoto’s
gemaakt worden en op woensdag 13 april zullen de broertjes en zusjes van groepen 1 tot en met 8 op de foto
gaan en zal de afscheidsfoto van groep 8 gemaakt worden.
Paasontbijt
De winter is voorbij, alles staat in volle bloei en de dagen worden langer. Jawel de lente is er en
Pasen staat voor de deur. Alle kinderen mogen 14 april hun ontbijt thuis overslaan, want er staat
een heerlijk paasbuffet klaar op school. Het 10uurtje mag je zelf meenemen van huis.

Graag een eigen bord, beker en bestek (voorzien van naam in een tasje) meenemen en uiterlijk 13 april inleveren
bij je juf of meester, zodat de tafels mooi gedekt kunnen worden.
Een hartelijke paasgroet!
De ouderraad
Kinderraad
Het verslag van de kinderraadsvergadering van 5 april vindt u bij de algemene brieven op de website. We hebben
de nieuwe bieb, het buitenspeelgoedsysteem en de school in het algemeen geëvalueerd.
Audit
Op de Willem van Oranjeschool werken we altijd aan het verbeteren van onze onderwijskwaliteit. Onderdeel
hiervan zijn bijvoorbeeld de studiedagen waarop we als team met elkaar leren. TWijs (ons overkoepelend bestuur)
organiseert interne audits ten behoeve van kwaliteitsverbetering. Het auditteam, bestaande uit twee collegadirecteuren en een externe auditor, hebben inmiddels onze school bezocht. Op de thema's 'didactisch handelen'
en 'evaluatie en verbetering' helpen zij ons met het beantwoorden van de vragen: Doen we de goede dingen?
Doen we de dingen goed? Hoe weten we dat? Vinden anderen dat ook? Wat doen we met die wetenschap?

Schoolhoofd in oorlogstijd
Aan het eind van de tweede wereldoorlog, in de wintermaanden
van ’44/45 sluiten veel scholen hun deuren. Gas en elektrisch
licht is er nauwelijks meer. Henk Hulleman, tegen de 50, is in die
tijd schoolhoofd van de Dr. A. Kuijperschool. Wat hij zoal thuis
deed, weten we uit brieven, die zijn vrouw Mies aan haar twee
zussen en zwager uit Arnhem schreef.
Gert de Groot, familie van dit schoolhoofd, heeft de brieven
gevonden en gebundeld. Hij schrijft erover voor onze
jubileumwebsite.
https://www.willemvanoranjeschool.nl/jubileum

Bericht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: Confirmatietest bij GGD niet meer nodig na
positieve zelftest
Het dringende advies om na een positieve zelftest een testafspraak bij de GGD te plannen vervalt vanaf maandag
11 april 2022. Een zelftest is vanaf dat moment voldoende.
Het advies aan onderwijspersoneel en leerlingen vanaf groep 6 om twee keer per week preventief een zelftest te
doen is sinds 15 maart vervallen. Wel wordt nog steeds dringend aangeraden om bij klachten een zelftest te doen.
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Ouderraadpleging schooloverdracht
TWijs staat voor 'Tienduizend kinderen Wereldwijs' en is het schoolbestuur van onze school. In Haarlem en enkele
omliggende gemeenten bestuurt Twijs 31 scholen voor primair onderwijs (met in totaal circa 10.000 leerlingen).
Het bestuur van de Stichting KBO Haarlem-Schoten wil zijn vier scholen overdragen aan TWijs: Bavo Eemstraat,
Bavo Revius, Liduina Timor en Liduina Juno. Hiervoor is een ouderraadpleging nodig, hierover leest u in de bijlage.
Website
Op de website vindt u verschillende verslagen , brieven en overzichten onder het kopje ‘Algemene brieven’:
https://www.willemvanoranjeschool.nl/algemene-brieven

- Ouderraadpleging
- Verslag kinderraad

WWW.WILLEMVANORANJESCHOOL.NL
De jarige(n) tot en met 22-04-2022
Imani
Owen
Guy
Chiara
Ela
Dylan
Fien
Axl
Alpcaner
Van harte gefeliciteerd!!!!
Nieuwkomer(s) tot en met 08-04-2022
Fons
Natasha
Van harte welkom!!!!
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