Nieuwsbrief 4
19 december 2019
Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u de vierde nieuwsbrief van dit schooljaar.
Bericht uit de leerlingenraad
Wij zijn Cato en Kytana van de leerlingenraad. In
de leerlingenraad bespreken wij wat er beter kan op school,
bijvoorbeeld:
 Een voetbalkooi op het veldje achter de school. (We
hebben al een brief naar de burgemeester geschreven.)
 Dat de kinderen de juffen gaan helpen met pleinwacht
lopen.
 We praten over de speeltoestellen, zoals schommels die
hoger moeten hangen, of een nieuw klimrek.
 Ook praten we over dingen binnen de school,
bijvoorbeeld frissere wc's.
We vinden het heel leuk in de leerlingenraad. We werken samen
met: Lotte uit groep 6b, Leon uit groep 8b, Chanel uit groep 7b, Sven uit groep 6a, Valerie
uit groep 8a en juf Tineke. Na de kerstvakantie komen er ook nog twee nieuwe kinderen uit
de groepen 5 bij.
Met vriendelijke groet,
Cato en Kytana
Groep 8 en het voortgezet onderwijs (VO)
In samenwerking met het Lodewijk College zijn er afspraken gemaakt om de stap naar het
VO zo soepel mogelijk te laten verlopen. Wij hebben afspraken gemaakt om de kinderen
kennis te laten maken met de werkwijze en omgeving van het VO.
Er komen brugklassers bij ons op school om in de klas te vertellen hoe zij de stap naar het VO
ervaren hebben. We gaan als groep kennismaken op het Lodewijk College. Er worden door
ons lessen gegeven, maar dan op het Lodewijk college. Er worden lessen gegeven door
vakdocenten bij ons op school, en uiteindelijk ook op het Lodewijk college. De laatste stap is
de burgklasweek bij ons op school. Een hele week krijgen de kinderen een ander rooster. Er
worden lessen gegeven door vakdocenten (van o.a. het Lodewijk college), er zijn tussenuren,
er zijn roosterwijzigingen, later beginnen, vroeger uit en ga zo maar door. Alles waar ze in de
brugklas mee te maken gaan krijgen.
Bericht uit de MR
Woensdag 11 december heeft de MR weer vergaderd. Allereerst willen we melden dat we
het erg fijn vinden dat we, ondanks de interim situatie, zien dat er onder leiding van Myrthe
goede stappen gezet worden in de ontwikkeling binnen de school. Nadat we de begroting
en het SOP(School Ondersteuningsprofiel) hebben besproken, is hierover positief advies
uitgebracht. Ook het Nascholingsplan en het Schoolplan zijn besproken, hiervoor hebben we
instemming verleend. We zijn ook erg blij, dat de directeursfunctie vanaf februari/maart
weer vervuld wordt, zo gaan we positief gestemd het nieuwe jaar in!

Vrijwillige ouderbijdrage
Half november zijn de brieven voor de vrijwillige ouderbijdrage mee naar huis gegeven. Wij
vermelden dit in deze nieuwsbrief ter herinnering. Elk schooljaar organiseert de ouderraad
een aantal activiteiten voor elke groep van onze school. Denk daarbij aan het
sinterklaasfeest, kerstviering, speurtochten, spelen in de speeltuin, eindfeest voor de hogere
groepen, traktaties tijdens de avond4daagse en een bijdrage in de schoolreiskosten. Dit alles
kost veel geld. Daarom willen wij u vriendelijk vragen de vrijwillige bijdrage over te maken
aan de ouderraad. Wij vragen u om een bedrag van €20,-. Gelieve dit over te maken naar
NL86 RABO 0320 7573 31 t.n.v. A.de Ritter, Prins Willem van Oranjeschool.
Weerbaarheidstraining in de groepen 6 t/m 8
Het trainen van kinderen in weerbaarheid is een specifieke vorm van preventie. Doel is het
vergroten van de weerbaarheid van kinderen in situaties, waarin sprake is van
grensoverschrijdend gedrag (waaronder pesten) en machtsmisbruik. Het programma
bestaat uit een combinatie van fysieke, mentale en verbale basisvaardigheden waarbij
kinderen leren zorgen voor hun eigen veiligheid.
De kinderen uit de groepen 6 t/m 8 doen mee aan de weerbaarheid lessen die na de
kerstvakantie starten. De trainers zijn speciaal opgeleid en komen van buiten de school. De
leerkracht is tijdens de lessen aanwezig en assisteert en participeert in de lessen.
Handige ouder of grootouder gezocht
Elke dag wordt er door onze kleuters buiten gespeeld. De karren en fietsen
zijn hier erg populair, worden zeer intensief gebruikt en dan gaat er wel
eens wat stuk.
We zijn daarom op zoek naar een handige ouder of grootouder die onze
karren en fietsen regelmatig eens kan controleren, repareren, lassen,
smeren….
Interesse of meer info? Neem even contact op met juf Petra. Dat kan op
school of via petrageene@zeelandnet.nl
Activiteiten
Vrijdag 20 december
Maandag 20 januari
Dinsdag 28 januari
Vrijdag 31 januari
Vrijdag 7 februari
17 t/m 21 februari
24 t/m 28 februari

VRIJ. Maandag 6 januari weer school
Activiteit ‘schilderskunst’ bachtendieke
Groepen 8 gaan zwemmen
5e nieuwsbrief komt uit
Speelgoeddag kleuters
Adviesgesprekken groep 8
VRIJ. Voorjaarsvakantie

Bijlage
Uitnodiging 3 januari activiteitenmiddag in Bio Base met o.a. Mad Science.

Het Bijbelse kerstverhaal op rijm uit onze godsdienstmethode ‘trefwoord’.
We horen het graag allemaal,
dat mooie, oude kerstverhaal.
‘Ik ben zo moe.’ Zei Maria’s stem.
‘Zie jij al iets van Bethlehem?’
De ezel sjokt, en Jozef gaapt.
De tocht duurt lang en het is al laat.
Maar dan opeens: daar is de stad!
Zou daar een bed zijn en een bad?
Ze kloppen aan bij elk hotel,
want vroeger had je nog geen bel.
‘Wat moet je,’ roept de herbergier.
‘Ik heb geen plaats voor jullie hier.’
‘We zitten vol tot in de hal,
maar verderop staat nog een stal.’
Ze gaan erheen. De staldeur kraakt.
Die is al jaren niet meer gemaakt.
Er stat een os en een bak met voer.
Een dikke laag stro ligt op de vloer.
Daar in die nacht, zo ongewoon,
Wordt hij geboren: Maria’s zoon.
Er slapen herders verderop in het veld.
Een engel komt, en die vertelt:
‘Schrik niet. Sta op en zoek de stal,
Met ’t kind dat vrede brengen zal.’
De herders gaan er dadelijk heen.
Hun schapen laten ze alleen.
We horen het graag allemaal.
Dat mooie oude kerstverhaal.
Vertel het verder, jaar na jaar.
En leef in vrede met elkaar.

Wij wensen u allemaal fijne feestdagen en een stralend nieuwjaar.
Met vriendelijke groet,
Team Prins Willem van Oranjeschool

