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 Nieuwsbrief 
5 maart 2019 

 
Nieuwe leerling op 

school 
 

Wij willen graag de nieuwe leerling 
van harte welkom heten! 

Caithlyn (gr1) 
We wensen jou heel veel plezier op 

onze school! 
 

 
 

Speelgoed of spullen van huis meenemen naar school. 
 
Regelmatig nemen kinderen speelgoed of spullen van huis 
mee om op school te laten zien. Dat is natuurlijk heel leuk.  
Per groep zijn daar wel regels voor. Voor alle groepen geldt 
echter dat dit altijd op eigen verantwoording gebeurt.  
Wij adviseren dan ook altijd om waardevolle of kwetsbare 
spullen niet mee te nemen naar school of om ze even te laten 
zien en dan weer aan de ouder mee te geven naar huis. 
Skeelers, steps, hooverboards, skateboards, fietsen en 
dergelijke mogen in de pauzes niet op het plein gebruikt 
worden. Dus als kinderen op skeelers op school komen 
moeten ze wel schoenen meenemen. 

 
 

 

Data om te onthouden: 

 13 maart: Biddag voor Gewas. 

 21 maart: Studiedag VCO. Leerlingen 

vrij! 

 22 maart: Nationale Pannenkoek dag. 

 4 april: Voorstelling Let’s Present. 

 5 april: Praktijkexamen Verkeer 

groep 8. 

 12 april: Koningsspelen. 

 18 april: Paasviering. 

 19 april t/m 5 mei: meivakantie. 

 

voor mijn eigen 

spullen! 

Op Valentijnsdag hadden wij  de High Tea georganiseerd voor 

u als ouders, om u eens in het zonnetje te zetten.  

De leerkrachten hadden allemaal thuis iets lekkers gebakken. 

Er waren verschillende soorten thee. 

We vonden het geweldig dat  er zoveel mensen gekomen  

zijn (85 ouders).   

Super. Het was een groot succes! 



 

 

 

 

 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws uit groep 1/2 
 
Op dit moment werken wij over;  Hoera, er komt een kindje bij!  
Ruben had in de herfstvakantie een broertje gekregen en nog niet zo 
 lang geleden kreeg  Sef een zusje en Ayse een broertje.  
De kinderen kunnen uit verschillende activiteiten kiezen o.a.   
spelen in de poppenhoek en in de babykamer, verven en een moeder  
met een baby in de buik van papier knippen en plakken.  
Wij hebben ook een liedje over een baby geleerd.  
Het allerleukste was wel dat de moeder van Ruben met baby Lucas op school kwam. De moeder van Ruben 
heeft Lucas een schone luier gegeven, ze had een klein  rompertje mee, ze heeft verteld  hoeveel Lucas al is 
gegroeid en ze heeft Lucas een flesje met melk gegeven. Want natuurlijk drinken baby’s heel veel melk. 

 

 

Dinsdag 18 juni gaan we met groep 1/2, 3/4 en 5/6 op schoolreisje naar  

Megapret in Lievelde. 

Megapret is een pretpark met 1500m2 binnenspeelruimte en 20.000m2 buiten 

speelterrein. Bij mooi weer is het fonteinenpark open en kunnen de  

kinderen spelen met water. 

De kosten bedragen €25,- per kind. Dit bedrag kunt u betalen vóór 7 juni  

aan de leerkracht van uw kind. 

Uw kind krijgt deze dag onbeperkt ranja, patat, 2 snacks en een ijsje.  

Eigen eten of drinken meenemen is niet nodig. 

Verdere informatie over dit schoolreisje ontvangt u ongeveer 2 weken voordat we op 

schoolreis gaan. 

                                        Met vriendelijke groeten, 

                                        Team Willem van Oranje. 
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 Schoolverzuim 
 

Zoals u allemaal weet zijn kinderen in Nederland vanaf 5 jaar leerplichtig. Dat is bij wet geregeld. 
Het recht op onderwijs is een grondrecht voor alle kinderen in Nederland. Kinderen hebben recht 
op onderwijs, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot mondige, zelfstandige volwassenen en 
voldoende toegerust zijn om een baan te vinden. 
Een kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin het 
kind vijf jaar is geworden. Aan het recht op onderwijs zijn duidelijke plichten verbonden; voor 
ouders of verzorgers, scholen en de gemeente. Zo is iedere ouder verplicht kinderen in te schrijven 
op een school en toe te zien op schoolbezoek. Scholen hebben een belangrijke (wettelijke) taak in 
het signaleren van verzuim. De gemeente houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. 
(Bron: Regionale verzuimkaart Twente voor PO)” 

 
Dit betekent dat wij alle verzuim moeten registreren,  
ook het herhaaldelijk te laat komen op school, en dit na een vastgesteld 
 aantal keren moeten melden bij de afdeling leerplicht van de gemeente.  
Daarvoor zit tegenwoordig zelfs een speciale koppeling in onze verplichte  
leerling-administratie. Wij willen u dan ook nogmaals verzoeken er voor 
te zorgen dat de kinderen op tijd op school zijn. 
 
Om 8.25 uur gaat de eerste bel en om 8.30 uur gaat de tweede bel,  
dan moeten de kinderen in de klas aanwezig zijn! 

 

                      Oproep 
 
Gezocht: nieuwe luizenouders!! 
Zoals u weet worden de leerlingen  
elke eerste woensdag na een vakantie 
gecontroleerd op luizen/neten. Op deze manier 
proberen we de overlast door hoofdluis zoveel 
mogelijk te voorkomen c.q. te beperken. De 
controle wordt uitgevoerd door een aantal 
ouders.  
Aan het eind van dit schooljaar stopt een aantal 
ouders omdat hun kind naar het middelbaar 
onderwijs gaat. Vandaar dat we op zoek zijn naar 
nieuwe ouders die willen helpen bij de controle. 
Voor aanmelding of aanvullende informatie kunt 

u terecht bij mevr. Jalloh (coördinatie 

luizenouders). Dit kan ook via een leerkracht. 

Cultuureducatie 
 
Zoals u weet zijn we dit schooljaar in alle klassen 
bezig met dezelfde leerlijn op het gebied van 
cultuureducatie namelijk de leerlijn  
“Let’s present”.  
We zijn al weken druk aan het oefenen voor de 
voorstelling binnenkort. 
U zult via de klassenouder-app misschien  al 
berichten hebben ontvangen voor benodigdheden 
voor dit optreden. 
De uitnodiging hiervoor  
volgt binnenkort. 

 

 Nationale Pannenkoek dag 22 maart 2019       (voor buurtbewoners op uitnodiging!) 

Op deze dag geven wij de mensen in de buurt graag een beetje extra aandacht. 

Dit jaar werken we samen met Stichting  Met je hart, die mensen verbindt door ervoor te zorgen dat ze elkaar 

en anderen ontmoeten.  Daarom heeft Nationale Pannenkoek dag het thema 

 ‘Pannenkoeken bakken met je hart’. Want pannenkoeken zijn niet alleen lekker, samen eten is ook gezellig.  

Het brengt jong en oud bij elkaar. 

 


