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Elke maand wordt er een nieuwsbrief gemaakt met wetenswaardigheden over onze school. Veel leesplezier.

Activiteiten in de maand mei-juni
28 mei
30 mei
1 juni
10 juni
12 juni
15 juni

(voor het complete overzicht kijk ook op onze website)
start bijbelproject
start avondvierdaagse
vrije vrijdag kleuters
kerk en schoolviering als afsluiting van het bijbelproject
groep 8 brengt bezoekje aan VO
teamwerkdag alle leerlingen zijn vrij
let op:
op vrijdag 15 juni zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een teamwerkdag

Olijfboom
In de tuin bij de hoofdingang staat sinds kort een mooie olijfboom. De boom
is geplaatst als symbool passend bij het nieuwe logo van onze stichting die
ook een nieuwe naam heeft gekregen: Willem van Oranje Scholengroep.
Het logo van Willem van Oranjescholengroep staat
symbool voor groei. Onze leerlingen ontwikkelen
zich door de jaren heen binnen ons onderwijs. Er
ontstaan groeiringen, zoals de stam van een boom.
Gevoed door kennis, vaardigheden, waarden, geloof,
hoop en liefde, groeien ze uit tot wie ze in de kern zijn.
We verwijzen in het logo naar de olijfboom, stevig geworteld. Een boom met
diversiteit aan vertakkingen en haar olijven in vele soorten en maten. Net als
onze leerlingen, ouders en medewerkers. Ieder met een eigen identiteit en talent, geschapen naar
Zijn beeld. De druppel in het hart van het logo staat symbool voor wat de vruchten voortbrengen:
olijfolie. Olie als brandstof. Voedend en helend.

Kleedjesmarkt
Wat een enthousiasme en groot succes was de kleedjesmarkt die we tijdens de
dag van de koningsspelen gehouden hebben. Kinderen die speelgoed, kleding
en boeken verkochten. Maar ook nagels lakken, limonade en cup cakes werden
aanboden. Dit alles met een mooie opbrengst van € 753,30.
Dit bedrag gaat besteed worden aan een extra speelmogelijkheid op het
speelplein. De kinderraad gaat aan de slag om tot een concreet voorstel te komen.

Bijbelproject
Over een paar weken start ons jaarlijkse bijbelproject weer, van 28 mei t/m 8 juni. Het thema van
het bijbelproject is: Samen eten. Er zijn 2 Bijbelverhalen uitgekozen, het verhaal van 'Manna in de
woestijn'(uit Exodus) en het verhaal van 'de vijf broden en twee vissen' (uit Johannes).Op zondag
10 juni zal het project om 10.00 uur worden afgesloten met de kerk en schoolviering. Dit jaar zal
de viering in de Kerk aan de Haven (Grotestraat) worden gehouden vanwege onderhoud en
reparaties aan het kerkgebouw in de Ambrosiuskerk.U bent allen van harte welkom met uw
kind(eren) om naar de kerk en schoolviering te komen! Een uitnodiging voor deze bijzondere
viering krijgt u in de week van het bijbelproject.
Voor de viering zal er weer een special 'kerk en schoolkoor' worden gestart. Ook uw kind kan
meedoen aan het koortje! U kunt hiervoor uw kind opgeven bij de leerkracht. Uw kind krijgt dan
een tekstboekje en cd-tje met liedjes mee naar huis. We oefenen op dinsdag 29 mei en 5 juni, en
op vrijdag 8 juni van 15.30-16.15 uur in de school. Kinderen kunnen meteen na school terecht voor
iets te drinken en wat lekkers. Dominee Otto is de dirigent van het koor.
Heeft u nog vragen, dan kunt u terecht bij juf. Karin van Pelt, juf. Rozemarijn Wink, juf. Sandra
Gaakeer of dominee Otto Grevink

Ouderavond
In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over onze
ouderavond over het leesonderwijs. Onderdeel van deze avond
was het uitnodigen van een kinderboekenschrijver. Dit vraagt
meer tijd dan we verwacht hadden. Aangezien het schooljaar
ten einde loopt en er nog activiteiten gepland staan, hebben
we besloten om de avond door te schuiven naar het nieuwe
schooljaar.

Verkeersouders gezocht
Voor onze verkeerscommissie zijn we op zoek naar ouders die ons willen komen versterken. Met
onze commissie (bestaande uit leerkrachten en ouders) komen we zo'n 5 keer per jaar een avond
samen om te vergaderen. Tijdens die vergaderingen bereiden we verkeersactiviteiten voor en
houden we ons bezig met de verkeersveiligheid rondom de school. Vindt u het leuk om mee te
denken in de verkeerscommissie en mee te helpen met de organisatie van o.a. verkeersdagen,
pionnenacties, fietscontroles etc.? Dan bent u van harte welkom om een keer een vergadering bij
te wonen. Ook kunt u informatie opvragen bij juf Rozemarijn, juf Geralda, juf Marijke of juf Karin.
Dit kan ook via e-mail: h.vanpelt@wvoranje.nl
We hopen op uw hulp!
Hartelijke groet, de verkeerscommissie

Pionnenactie
In de week van 14 mei tot en met 18 mei zal er door de verkeerscommissie
aan de Woeringenlaan weer een Pionnenactie gehouden worden. De
bedoeling van deze Pionnenactie is om u er op te attenderen dat er aan de
overzijde van de school in de Woeringenlaan een stopverbod geldt.
Ondanks dat hier een stopverbod geldt, zien wij als verkeerscommissie
regelmatig auto’s geparkeerd staan tijdens het wegbrengen en ophalen
van de kinderen. Dit leidt tot gevaarlijke situaties. Graag willen we u allen
nogmaals verzoeken, ook wanneer de pionnen er niet staan, u te houden aan het stopverbod aan
de overzijde van de school in de Woeringenlaan.
TIP!! Geef dit ook door aan opa’s, oma’s of andere verzorgers die uw kind(eren) wegbrengen en/of
ophalen.

Gezocht extra handen tijdens de TSO
Zoals u weet blijven er veel kinderen over tijdens de TSO. Wij hebben een
groot team die dit verzorgt. Op dit moment zoeken wij nog mensen die graag
ons team willen komen versterken. U krijgt hiervoor een
vrijwilligersvergoeding. Lijkt het u leuk om dit te doen, dan kunt u zich
aanmelden. Stuur een mail met uw gegevens naar: j.p.goedhart@wvoranje.nl.
De TSO-coördinator zal daarna contact met u opnemen.

