
 

 

 

 

 

 

 2 september 2019 

Een nieuw schooljaar. 
Gistermorgen hebben we de start met de kinderen weer gemaakt. Sommige kinderen 
én ouders vonden het best een beetje spannend, vooral als je voor het eerst op school 
komt. Maar we hopen en verwachten dat ieder heel gauw gewend zijn.  
Afgelopen donderdag hebben we als team met elkaar het jaar geopend. We hebben 
samen gebeden om Gods nabijheid in het nieuwe schooljaar. We weten ons van Hem 
afhankelijk.  
 
En dit schooljaar komt er meer ‘nieuws’: De website, het logo, schoolmeubels, de hal, 
het schoolplein en het schilderwerk buiten. Het is prettig dat we door deze 
investeringen in een schone en mooie school te kunnen werken. Met diverse acties 
vragen we t.z.t. om uw bijdrage! 
Extra willen we benadrukken blij te zijn met onze schoolschoonmakers: Anja en Cor 
Minne en Hennie van de Hoorn. Ze zorgen al vele jaren voor een frisse werkomgeving.  
 
 

 

Open avond. 
Op dinsdag 17 september 
van 18:30 tot 19:30 uur 
zijn alle ouders en 
kinderen weer welkom 
op onze open avond! Er is 
weer van alles te doen en 
te beleven. 
 

 

 
 

Extra informatie. 
Deze week komt de 
schoolkalender met alle 
belangrijke data. Geef 
het een mooi plekje! 
 
Als bijlage krijgt u hierbij 
de digitale schoolgids,  
Volgende week krijgt u 
via de mail de 
klassenbrief met alle 
belangrijke informatie 
van de groep. 
Via Parro wordt u ook op 
de hoogte gehouden van 
wat we meemaken. 

Vanuit de MR. 
Een samenvatting van de juli-vergadering: · Er komt wat meer geld voor kinderen die 
meer aandacht nodig hebben, daar worden specifieke spellen voor gekocht en er wordt 
gekeken naar het creëren van een extra ruimte in de hal om rustig te kunnen werken. · 
Een commissie is bezig met plannen voor veranderingen van het schoolplein.· Vanuit de 
GMR horen we dat werkgroepen bezig zijn met de samenwerking met Ede, unaniem 
wordt gedacht dat een fusie de beste optie zou zijn, maar andere vormen blijven 
mogelijk. · Tevens zijn Parro, het hitteprotocol, computers, de leesbaarheid van de 
Cito-uitslagen, het werkverdelingsplan en het schoolplan besproken. De volledige 
notulen zijn op de schoolsite te vinden. 

 

 

Informatie van het CJG. 
Voor onderstaande kindergroepen, die 17 en 19 september a.s. zullen starten, hebben 
wij nog enkele plekken vrij.   
www.cjgbarneveld.nl/is/nieuws/49048/piep-zei-de-muis-kinderclub 
www.cjgbarneveld.nl/is/nieuws/48432/kinderclub-billy-boem 

 Hoofdluiscontrole. 
Aanstaande woensdag  worden de kinderen weer gecontroleerd op hoofdluis, zoals 
elke keer na een langere vakantie. We vragen u het werk van de controlemoeders wat 
makkelijker te maken door die dag geen gel bij de kinderen in het haar te doen en geen 
ingewikkelde vlechten. 

 

Het team van de Willem van Oranjeschool wenst iedereen een leerzaam schooljaar! 

 

 

Buitenschoolse Opvang 
Op onze school is nu op 
ma, di en do de BSO 
gestart. Dat is heel 
gezellig! Belangstelling? 
 
www.kindcentradedrieslag.nl 
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