Willem van Oranjeschool
een wereldschool bij jou om de hoek!

Rozenhagenstraat 15 – 2021 CG HAARLEM – (023) 525 26 83
www.willemvanoranjeschool.nl – info@willemvanoranjeschool.nl

Nieuwsbrief
Schooljaar : 2021/2022
Nummer : 04
Datum : 15-10-2021
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Algemene agenda
OKTOBER 2021
18 – 24 okt
25 okt
27 okt
28 okt

Vrij ivm herfstvakantie
Vrij ivm studiedag
Kijkkwartier
van 08:30 uur tot 08:45 uur
MR-vergadering
van 19:30 uur tot 21:00 uur

NOVEMBER 2021
5 nov
19 nov
25 nov

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief
MR vergadering

van 19:30 uur tot 21:00 uur

https://app.socialschools.eu/calendar

Vakantie!
De eerste acht weken van het schooljaar zitten erop. Hopelijk is iedereen een beetje gewend aan de (niet meer zo
nieuwe) juf of meester en wordt er met plezier veel geleerd. Geniet van de extra lange herfstvakantie waarin door
alle kinderen hopelijk een goed, mooi, grappig of spannend boek gelezen wordt. We zien elkaar weer op dinsdag
26 oktober.
Kinderboekenweek
Na de opening op het plein, waarbij alle leerkrachten
verkleed kwamen als wie ze eigenlijk worden willen,
hebben alle groepen hun boek uitgepakt. Wat een
mooie aanvulling op de schoolbieb!
Tot vandaag zijn de klassen druk geweest met
activiteiten rond kinderboeken. Het was heel mooi
om te zien hoe groep 5 aan het voorlezen was aan de
kleuters. Zo veel concentratie! Door de hele school
zaten tweetallen met een mooi boek. Daarnaast zijn
er natuurlijk nog veel meer activiteiten geweest,
heeft uw kind er iets over verteld?

1

Kinderraad
Elk jaar wordt er een nieuwe kinderraad gekozen, vertegenwoordigers van de groepen 6-7-8. Vanuit groep 5 zijn er
telkens twee leerlingen die één keer meedraaien. Zo maken ze kennis met de kinderraad en kunnen ze zich het
volgende jaar eventueel kandidaat stellen. De kinderraad brengt onderwerpen in die belangrijk zijn voor de
kinderen, juf Corine vraagt om de mening en advies over zaken die school aan het regelen/bespreken/verbeteren
is. Zij bijlage voor het verslag van de eerste kinderraad.
Jeugdfonds sport en cultuur
Wil je kind graag op voetbal, muziekles, judo of theater maar is er thuis te weinig geld? Dan kun je een beroep
doen op het Jeugdfonds sport en cultuur. Zij kunnen de contributie betalen maar ook sportkleding, dansschoenen
of de huur van een instrument. De aanvraag kun je doen via de directeur (juf Corine Gerritsma).
Vanuit het Groenblauw schoolplein initiatief
De ouderenquête over een groen schoolplein blijft nog even open. Je kan tot en met vrijdag, 15 oktober de
enquête invullen: https://forms.gle/Z2neF6SABb3oy7kh8
"Het schoolplein van je dromen": wil je kind (groep 4 t/m 8) zijn/haar ideeën over een groen schoolplein nog
levendiger maken? Dat kan tijdens de workshop "Het schoolplein van je dromen" op woensdag, 27 okt van 13.0014.30 uur. De groen-pleinouders organiseren dan een workshop met kunst en knutsel materialen waar je kind op
schaal kan dromen. Er is plek voor 12 kinderen. Aanmelding kan via groenschoolpleinwvo@gmail.com of via Social
Schools met een bericht naar ouder Marye Cherry.
Boekentasjes met logo van de school
Op dit moment ontbreken er nog een aantal boekentasjes met het Logo van de school. Het betreft de
boekentasjes welke niet meer gebruikt worden door de leerling. Wilt u nakijken of u nog zo’n tasje thuis hebt
liggen en deze dan inleveren bij de leerkracht.
Website
Op de website vindt u verschillende verslagen , brieven en overzichten onder het kopje ‘Algemene brieven’:
https://www.willemvanoranjeschool.nl/algemene-brieven
Verslag kinderraad
Uitnodiging workshop groen plein

WWW.WILLEMVANORANJESCHOOL.NL
Nieuwkomer(s) tot en met 15-10-2021
Storm
Van harte welkom!!!!!
De jarige(n) tot en met 05-11-2021
Sjoukje
Fenja
Nora
Levi
Mika
Isabel
Maro
Van harte gefeliciteerd!!!!
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