Weekbrief 11 -30-10-2020
Jarigen
Komende week zijn Liv, Mia, Mees, Jazzlynn,
Eric, Kane, Florian, Jade en Nova jarig. Wij
wensen jullie alvast een hele fijne verjaardag!

Geboren
Robbie en Sonya hebben op 23 oktober
een broertje
gekregen. Hij heet
Timmy.
Wij willen het gezin
van harte
feliciteren.
Sint Maarten
Helaas wordt het dit jaar afgeraden om
langs de deuren te gaan met Sint Maarten.
We hebben echter in verschillende
groepen wel lampionnen/lichtjes gemaakt.
Deze kunnen natuurlijk ook gewoon voor
de gezelligheid ergens in huis neergezet of
opgehangen worden.
Oudergesprekken
In de komende weken zullen er door
verschillende leerkrachten uitnodigingen
verstuurd worden voor oudergesprekken.
Bij de groepen 3 i.v.m. het bespreken van
de herfstsignalering, in de groepen 6 i.v.m.
de Tussentoets en in de groepen 8 i.v.m.
de pre-adviezen voor het voortgezet
onderwijs. De leerkrachten van de
groepen 4, 5 en 7 maken zelf een keuze of
en welke ouders zij willen spreken.
De meeste gesprekken zullen digitaal
gevoerd worden. Het kan ook zijn dat een
aantal ouders een uitnodiging krijgen voor
een gesprek op school omdat wij daar in
sommige situaties de voorkeur aan geven.

Halen en brengen
Op bepaalde momenten zien wij dat het
nog erg druk kan zijn bij het halen en
brengen van kinderen. Daarom willen wij
u vragen om alleen naar school te komen
en niet met twee of meer volwassenen.
Daarnaast willen wij u vragen voldoende
afstand te blijven houden.
Wij zijn blij dat bijna alle ouders gehoor
hebben gegeven aan ons verzoek om bij
het halen en brengen de kinderen geen
gebruik te laten maken van het
speeltuintje. Daardoor zien we dat er
minder volwassenen bij het speeltuintje
blijven wachten en het daar minder druk
is. Onze dank hiervoor.
Gouden griffels en penselen
Na afloop van de kinderboeken week
delen wij elk schooljaar per groep een
gouden griffel uit voor het beste verhaal
van de klas en een gouden penseel voor
de mooiste illustratie/tekening. Ook
vandaag hebben wij deze uitgedeeld. Drie
leden van de leerlingenraad uit de groepen
7 hebben hierbij geholpen.
De winnaars van dit schooljaar zijn:
1/2A Julie W: gouden penseel.
1/2B Tim: gouden penseel. (Tim heeft een
mooi kasteel
gemaakt met
wasco en heeft
hier veel details bij
getekend).
1/2C Lily: gouden penseel.
1/2D Maxime: gouden penseel ( Maxime
heeft een hele mooie prinses getekend
met een prachtige jurk aan en ze heeft
hele mooie en vrolijke kleuren gebruikt).
3A Annabel: gouden penseel (Annabel
heeft een prachtig groen kasteel getekend
met vlaggen. Naast het kasteel staan
mooie bomen en in de ramen zien we een
weerspiegeling van de zon).
3B Luke Vos: gouden penseel (het boek
van Luke heet vos op bezoek en hij heeft
hier een mooie tekening over gemaakt).
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4A Per: gouden penseel en Kyra: gouden
griffel (Kyra heeft een spannend verhaal
geschreven over Zoe en Lotte die samen
spelen, allemaal gangen tegen komen en
een tijdmachine).
5A Felix B: gouden penseel en Benjamin
W: gouden griffel.
5B Mick van H: gouden penseel ( Mick
heeft een tekening gemaakt met veel
details en in de gezichten van de mensen
is zelfs emotie te zien).
Amelie: gouden griffel (Een fantasierijk en
creatief verhaal met een goed begin,
midden en eind).
6A Nikki: gouden penseel (Een mooie
gedetailleerde tekening met perspectief.
De personen zijn van achteren getekend
en kijken in de verte naar een schip).
Dimphy: gouden griffel.
6B Esmee: gouden penseel (Een mooie
gedetailleerde
tekening van
een tropisch
landschap met
olifanten, apen,
vleermuizen en
tal van andere dieren. Hoe langer je kijkt,
hoe meer je ontdekt).
Davey: gouden griffel (een spannend
verhaal over een kapitein van een schip,
scheurbuik, muiterij, specerijen en een
origineel einde).
7A Roos van L: gouden penseel en Jet R:
gouden griffel.
7B Mats D: gouden penseel (de tekening
past perfect bij het verhaal en er zijn veel
details te zien. Als je goed kijkt zien je
meer dan je op het eerste oog verwacht,
zoals een poppetje in de bek van een god).
Myrthe: gouden griffel. Een mooi verhaal
dat zich afspeelt in de middeleeuwen en
gaat over een vrouw die ridder wordt. Er
zijn verschillende feiten uit de geschiedenis
beschreven).
8A Tessa en Felicia: gouden penseel (een
verhaal in de vorm van een krant met
prachtige illustraties en een mooie
vormgeving. Heel professioneel gedaan).
Dick: gouden griffel (Een spannend
verhaal, geschreven vanuit verschillende

invalshoeken. Een perfecte opbouw van
een “Young Adult” boek met een mooi
plot en een zeer verrassend einde).
8B Bente: gouden penseel ( Een mooie
rustige tekening met
perspectief. Er is
heel mooi met de
kleuren gewerkt van
een duidelijke
voorgrond tot een
meer wazige
achtergrond.)
Parisa: gouden griffel. (Een mooi en
spannend verhaal waarin Parisa de lezer
meeneemt in haar gedachten door goed te
verwoorden wat ze ziet, hoort en ruikt.
Er is gebruik gemaakt van de directe
reden en beeldspraak (hij heeft handen als
klauwen)).
Wij willen de winnaars van harte
feliciteren en alle andere kinderen
complimenten geven voor de prachtige
verhalen en tekeningen die zij gemaakt
hebben. Wij zijn heel trots op alle
kinderen.

Wij wensen u een heel fijn
weekend!
Met vriendelijke groet,
het team van de Oranje
Nassauschool
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