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Beste ouder(s), verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de negende en tevens laatste
nieuwsbrief van dit schooljaar. Het team van de
Prins Willem van Oranjeschool wenst u een goede
vakantie!!!

STARTEN MET ANDERE TIJDEN
Vanaf schooljaar 2018-2019 werken we met een continurooster. Dit houdt in dat we alle
schooldagen dezelfde tijden aanhouden en kinderen tussen de middag met de groep lunchen en
buiten spelen.
Alle kinderen eten dus op school en
worden geacht de eerste schooldag
dan ook gelijk een lunch en iets te
drinken mee te nemen. We willen
het op school stimuleren om hierbij
rekening te houden met het milieu
(denk daarbij aan
verpakkingsmateriaal) en
gezondheid (denk hierbij aan
gezonde snacks i.p.v. snoep)
De schooltijden zijn: 8.25-14.00 uur
Om 8.20 uur gaan de deuren open en mogen de kinderen naar binnen komen. De bel gaat om 8.23,
de kinderen worden dan verwacht binnen te zijn om te starten met de lessen. De ouders van de
kinderen van de groepen 1/2 mogen met de kinderen mee naar binnen zodra de leerkrachten de
deur openen.
Wanneer u vragen heeft of ons wilt spreken, wilt u hier dan voor of na schooltijd een afspraak voor
maken? De leerkrachten hebben wel nog pauze van 14.00-14.15 uur. We staan u graag te woord,
liever een keer te vaak dan te weinig. Bellen of mailen mag uiteraard ook altijd!
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MIDDELBARE SCHOOLWEEK
Vorige week konden de groepen 8 al eens wennen aan
de middelbare school. Ze kregen een aangepast rooster
met tussenuren, verschillende lokalen, verschillende
docenten, andere vakken en studie-uren. Leerlingen die
te laat kwamen in de les moesten zich melden, er was
eens lesuitval en ze mochten in de pauzes zelf weten
waar ze zaten. Dit alles om ervoor te zorgen dat
kinderen niet de gedachte krijgen zoals bij de afbeelding.
We merkten een verschil op bij de kinderen deze week;
telefoons werden vaak tevoorschijn gehaald in de pauze
en ze waren echt aan het ‘hangen’. Voor allemaal een
leerzame en leuke ervaring. En vandaag hebben we ze
dan ook uitgezwaaid met de hele school en het
schoollied nog eens voor ze gezongen.

HULPOUDERS
Bedankt aan alle ouders die ons dit
schooljaar weer hebben geholpen. De
hulpouders kregen ook deze keer
weer een bedankje.
Wilt u volgend schooljaar ook helpen
op school? Laat het dan weten door
een mailtje te sturen naar
ib@cbspwvo.nl (Kim).
We hebben nog ouders nodig om te helpen bij kopiëren, lezen, techniek te begeleiden voor een
groepje kinderen en toezicht voor halve groep aan de computers. Alle hulp is welkom, dus heb je zelf
een goed idee of voorstel, laat het gerust weten!

PERSONEEL
Vorige week hebben we met het personeel afscheid genomen van meester Cees. Hij gaf vanaf
oktober dit schooljaar al geen les meer bij ons op school, maar we wilden nog wel even officieel
gedag zeggen. Daarnaast gaat juf Carolien na een jaar bij ons te hebben gewerkt, volgend
schooljaar werken op de Oude Vaart.
Nieuwe leerkrachten vanaf schooljaar 2018-2019 zijn voor ons Maartje Bachman, zij gaat groep 6
doen samen met juf Kim Augustinus die na de herfstvakantie met zwangerschapsverlof gaat. Voor
het zwangerschapsverlof van juf Carine komt Eline Poissonnier vervangen.
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BEZOEK AAN ELSTA
Wat de meesten mensen wel weten zijn wij naar de fabriek Elsta geweest, met onze groep en de
andere groep 7. Elsta ligt op het Dow terrein. En ze maken daar elektriciteit. Ik vond dat er veel
machines stonden.
Wat hebben wij er gedaan?
Eerst gaf er een man (vader van Miret) een presentatie over wat hun daar doen en hoe het werkt. Ik
vond de presentatie wel ingewikkeld, maar wel leuk.
Na dat we die presentatie hadden gehad werden we in groepen verdeeld. Mijn groepje kreeg een
rondleiding op het terrein. Maar we moesten wel oordopjes, een helm en een bril op.
Ik vond op zich de rondleiding wel leuk.
Op het einde moesten we weer terug op de fiets naar school. Ik vond het wel lang fietsen en er
waren veel heuvels.
Dit onderdeel is geschreven door: Demi Peeters
Groep: 7a

KINDERBOERDERIJ
Ouders van groep 1-2 schooljaar 2017-2018, vorig
jaar dus, hebben gespaard voor nieuwe hokken op
de kinderboerderij. Misschien weet u nog dat er
van dozen spaar-konijnenhokken waren gemaakt.
Inmiddels is het project gerealiseerd.
Indien u op de kinderboerderij komt en de schuur
binnengaat ziet u daar een nieuw konijnen- en
caviahok.
Misschien hebben sommigen van u het al gezien
en anders moet u zelf maar eens gaan kijken wat
een leuke vorm het konijnenhok heeft.
Het geld van PWvO is voor het caviahok gebruikt.
Namens de kinderboerderij nogmaals dank. Ook
op de facebookpagina van de boerderij is er
melding van gemaakt.
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VAKANTIELEZEN
Ooit gehoord van de term ‘zomerdip’ of ‘zomerverval’? Kinderen die tijdens de zomervakantie niet of
nauwelijks lezen kunnen achteruit gaan in hun leesontwikkeling. Gelukkig is er eenvoudig iets aan te
doen: een kwartier lezen per dag is al voldoende. Met deze 12 tips gaat dat als vanzelf.
1. Laat kinderen hun eigen boeken uitkiezen voor de vakantie.
2. Blijf voorlezen! Ook als kinderen in de bovenbouw zitten.
3. Doe een leesbingo van landvanlezen.nl om spelenderwijs boeken te lezen.
4. Koop een exemplaar van zomerlezen; leestijdschriften voor slechts 3,50 euro.
5. Met de app vakantiebieb neem je makkelijk je favoriete kinderboeken mee op reis (vanaf 1 juli).
6. Foldertjes van de dierentuin, een boekje over de streek waar je naar toe gaat, een plattegrond van
een pretpark: het is allemaal lezen!
7. Kijk op zwijsen.nl/zomerlezen voor elke dag een leuke leesactiviteit.
8. Geef het goede voorbeeld: lees zelf elke dag!
9. Zoek naar boeken met humor, cliffhangers en veel illustraties. Of een tijdschrift, vakantieboek of
moppenboek.
10. Kies een samenleesboek of toneelleesboek. Lees om de beurt een stukje aan elkaar voor.
11. Neem luisterboeken mee voor onderweg.
12. Geef complimenten na het lezen en af en toe een ijsje als beloning is natuurlijk nooit weg!

Wist u dat…
Een groepje kinderen uit groep 8 tijdens hun afscheid een popcornkraam had opgezet en hiermee
€50,90 voor ‘het goede doelen project’ van school heeft opgehaald!!!
ACTIVITEITEN
06-07

Laatste schooldag, ’s middags zijn alle kinderen vrij!

09-07 t/m 17-08 Zomervakantie
20-08

Eerste schooldag

Bijlagen:
Kinderfestival boevenpad
Jaarplanning schooljaar 2018-2019 (evt. kleine wijzigingen nog mogelijk)
Met vriendelijke groet,
Kim du Puy-de Witte
Alle nieuwsbrieven zijn ook te lezen op de website van de school: www.pwvo.nl
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