Weekbrief 15-27-11-2020
Jarigen
Komende week vieren de volgende
kinderen hun verjaardag: Jasmijn,
Pomme, Charlie, Zenna, Philine,
Olivia en Laurens. Van harte
gefeliciteerd en een gezellige dag!

Nieuws van de MR
Onlangs hebben we een oproep gedaan aan
ouders om zich kandidaat te stellen voor de
MR. Met plezier presenteren we jullie bij deze
Marjon Schouten, zij neemt vanaf heden
zitting in de MR.
Mijn naam is Marjon Schouten, 36 jaar
geboren in Haarlem en getogen in Zandvoort.
Samen met mijn partner Gerard heb ik twee
dochters Livia (groep 3) en Julia (groep 1).
Mijn partner is bij velen van jullie bekend als
meester Gerard (groep 5). Daarnaast ken je
wellicht ook mijn vader Johan, de conciërge op
school.
Na 12 jaar te hebben gewerkt in de groot
zakelijke markt bij de Rabobank heb ik twee
jaar terug de stap gemaakt naar Team
Sportservice in de rol van projectleider.
Daarnaast zit ik in het bestuur van het Surf
Project (wij surfen met kinderen met een
beperking) en ga ik als het even kan ook als
begeleider met de kinderen mee het water in.
Graag ben ik betrokken bij de school waar
mijn kinderen met zoveel plezier naartoe gaan
en wat zo'n belangrijke basis is voor hun
verdere leven. Ik wil door in de MR zitting te
nemen (waar mogelijk) mijn steentje
bijdragen aan het welzijn van de school en
ervoor zorgen dat ouders zich gehoord en
betrokken voelen.

Koud
Nu het buiten weer kouder
wordt en wij veel en vaak
ramen open hebben staan
om voldoende te kunnen
ventileren, geven de
kinderen regelmatig aan
dat ze het koud hebben. Omdat het belangrijk
blijft de ramen regelmatig open te zetten,
willen wij u vragen uw kind voldoende warme
kleding aan of mee te geven. Het is in de
school echt een stuk kouder dan gebruikelijk
en dan thuis. Daarnaast is het handig om deze
kleding te voorzien van een naam, zodat we
bij losse kleding kunnen zien wat van wie is.
Leskist fossielen
In de groepen 6A en 6B hadden we een leskist
over fossielen. Er zaten allemaal echte
fossielen uit het Pieter Vermeulen museum in.
We hebben ze onderzocht en we hebben
afdrukken van de fossielen gemaakt. Jasmine:
“Ik vond onderdeel 3 het leukst, je zag heel
veel fossielen die gewoon mooi waren.”
Katja:”Ik vond onderdeel 6 het leukste omdat
ik het interessant vind om onze voorouders te
onderzoeken. Je
zag een versteende
schedel van een
voorouder en een
echte
mensenschedel.”
We hadden er veel
plezier mee, we
hebben ook een
tijdlijn gemaakt.
Sisco: “ik vond het
versteende skelet
heel mooi en het
afdrukken van de
fossielen vond ik leuk om te doen. Ik had een
soort slagtand fossiel gekozen.”
Nikki:” ik vond het
leuk dat je allemaal
fossielen met een
vergrootglas mocht
onderzoeken en het
afdrukken van de
fossielen vond ik ook leuk.”

Surprises
De kinderen uit de hogere groepen maken
ook dit jaar een
weer een mooie
surprise voor een
klasgenootje. De
surprises kunnen
op donderdag 3
december
ingeleverd
worden bij de leerkracht. Verpak ze aub in
een vuilniszak zodat nog even geheim blijft
wat er gemaakt is en voor wie het pakje is. Er
zijn vele leuke websites waar ideeën voor
surprises te vinden zijn zoals: pipoos | de
leukste surprise ideeën
De 200+ beste afbeeldingen van Surprises |
knutselen sinterklaas, sinterklaas, diy
sinterklaas (pinterest.com)
Sinterklaas surprise maken | 30 Leuke én
makkelijke surprise ideeën (ladylemonade.nl)

Vrijdag 4 december zijn de
kinderen om 12.00 uur vrij.

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

Krentenbaard
In de school komt helaas weer krentenbaard
voor. Krentenbaard zit meestal rond de neus
of mond. Op de huid komen wondjes, rode
plekjes of blaasjes met gele korstjes. Dit komt
door een bacterie en is erg besmettelijk.
Kinderen met krentenbaard mogen echter
gewoon naar school. Wilt u zodra u
krentenbaard constateert bij uw kind dit
aangeven bij de leerkracht aub. Daarnaast is
het fijn, waar mogelijk, de plekjes af te dekken
met een pleister zodat het kind er niet aan
kan komen. Ook is het belangrijk dat uw kind
de handen vaak wast met zeep, de handen
goed afdroogt en de nagels schoon en kort
houdt. Dit alles i.v.m. het voorkomen van
besmettingen bij andere kinderen. Mocht uw
kind krentenbaard hebben, dan kunt u via de
huisarts een crème krijgen waar een medicijn
tegen deze bacteriën inzit.

