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20 december 2018

Beste ouder(s), verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de vijfde nieuwsbrief van dit schooljaar.
INZET CHROMEBOOKS
Sinds de zomervakantie werken de kinderen
van de groepen 7 en 8 voor de rekenlessen op
Chromebooks. We hebben toen nl 2 karren
aangeschaft met hierin elk 32 Chromebooks.
Naast de inzet in de bovenbouwgroepen
hebben de groepen 3 t/m 6 ook minimaal 1
keer per week de Chromebooks ter
beschikking.
Een Chromebook is eigenlijk een laptop, maar dan volledig webbased. Hierdoor zit tussen het
aanzetten en beginnen met de les pakweg 10 seconden: het voor Chromebooks ontwikkelde
besturingssysteem is namelijk erg licht. Het enige programma dat naast dit besturingssysteem
draait, is de internetbrowser Chrome. Voor de rest loopt alles via internet en werk je
voortdurend in de cloud en niet via de harde schijf. Nu maar hopen dat we niet teveel
netwerkproblemen ondervinden, dan pakken we de boeken er weer bij.

BAG2SCHOOL KLEDINGINZAMELING
Er is een berg kleding ingezameld, in totaal 820 kilo. Voor een totaalbedrag van €246,-
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NIEUWS VAN DE MR
Maandag 3 december vond de laatste MR vergadering plaats. Er is gesproken over het IKC, het
actieplan 2018-2019, toekomstgericht onderwijs, personeelstekorten/vervanging en we hebben
uitleg gekregen over de begroting. Daarnaast is er instemming verleend over het Actieplan 20182019, de PMR heeft instemming verleend voor het Nascholingsplan en we hebben een positief advies
uitgebracht over de begroting. De volgende MR vergadering vindt plaats op 13 februari 2019, om
19.30 uur.
ACTIVITEITEN
21-12

Kinderen vanaf 12 uur vrij!!!

24-12 t/m 04-01

Kerstvakantie

8-01

Demonstratie Mad Science voor de groepen 4 t/m 8 verzorgt door Kootertje

11-01

Speelgoeddag kleutergroepen

14-01

kleuractiviteit groep 5b in Bachtendieke

17-01

STUDIEDAG > kinderen vrij!!!

01-02

Speelgoeddag kleutergroepen

14-02

activiteit ouderraad groep 1 t/m 4

18-02

adviesgesprekken groep 8 (deze periode, betreffende ouders ontvangen een uitnodiging)

19-02

STUDIEDAG > kinderen vrij!!!

26-02 en 28-02

ouderavond groepen 1 en 2

een fijne vakantie en prettige kerstdagen
Namens het team van de Prins Willem van Oranjeschool

Bijlagen: kinderkerstfeest
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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