Beste ouders,
Hierbij de laatste nieuwtjes van september & oktober:
Nog wat voorzichtig zonder de 1,5 meter
De scholen van Prohles zijn nog wat voorzichtig als het gaat om de
eerste weken na het opheffen van de anderhalve-meter-maatregel. In
ieder geval tot de herfstvakantie blijven ouders van groep 1 en 2 nog zo
veel mogelijk hun kind tot aan de buitendeur brengen, alwaar hun kind
verder zelf naar de groep gaat. Als een ouder om wat voor reden dan
ook in school moet zijn, hoeft deze ouders geen toestemming meer te
vragen. We willen alleen voorlopig nog even hele groepen ouders
tegelijk in school voorkomen.
Dat ging vanochtend toen de schoolfotograaf door files te laat op school
kwam, niet helemaal zoals verwacht. Het regende ook nog behoorlijk en
de ouders die hun kinderen op de foto wilden laten gaan, stonden
allemaal droog binnen. Gelukkig bleef iedereen rustig wachten en is dit
dus de spreekwoordelijke uitzondering die de regel bevestigt.
Jinthe Klok geboren
Op 12 september j.l. is in het gezin van juf Alinda Klok hun dochter en
zusje Jinthe geboren. Moeder en kind maken het goed. Juf Klok is
voornemens aan het eind van het bevallingsverlof te stoppen met werken
op de Oranjeschool en zich volledig te wijden aan haar taak als moeder.
1-oktober-telling
Op één oktober is traditiegetrouw de telling van het aantal leerlingen.
Hier hangen de financiën vanaf die een school ontvangt in het volgende
kalenderjaar. Zoals het nu lijkt komt de Oranjeschool uit op 210
leerlingen.

Kinderboekenweek
Op 6 oktober start de landelijke Kinderboekenweek. Deze duurt geen
week trouwens, maar anderhalve week. Op 6 oktober geven we het
startschot door een gezamenlijk begin op het voorplein. Uiteraard bij
goed weer. Boekhandel Het Baken verkoopt deze ochtend wederom
boeken op school. Op woensdag 13 oktober is het de beurt aan de
kinderen om 2e-hands-boeken te verkopen tijdens de kleedjesverkoop.
Nadere informatie volgt.
Continurooster voor de herfstvakantie
Op de vrijdag voor de herfstvakantie 15 oktober a.s. hebben de groepen
5 t/m 8 een continurooster. Vanaf 14:00 uur zijn de groepen dan vrij. Er
wordt op school gegeten, dus graag een lunchpakketje mee. Van 16 t/m
24 oktober is dan de herfstvakantie.
Nieuwe website online
Ook al is nog niet alle informatie beschikbaar, we wilden toch niet langer
wachten met het online zetten van de nieuwe website. Vandaar het kopje
bovenaan deze Nieuwsflits. Neem eens een kijkje op
https://www.oranjeschoolkatwijk.nl/ De Schoolgids die erop staat is nog
een voorlopige versie, omdat deze eerst over een paar weken door de
Medezeggenschapsraad moet worden goedgekeurd. Voor de
kerstvakantie willen we ook het schoolreglement en het schoolinfo-ABC
op de site hebben staan. Maar er staat ook veel nieuwe informatie met
name onder “Ons Onderwijs”. Dan krijgt u een aardige indruk waar de
afgelopen jaren inhoudelijk mee bezig zijn geweest.
Met een hartelijke groet,
mede namens het team van de Oranjeschool,
Kees Westhuis

