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Weekbrief 17
Jarigen
Komende week zijn Seamus,
Maurits, Daaf, Julian-Dean, Julie,
Jens, Darius, Indy en Toni jarig.
Van harte gefeliciteerd! Wij
wensen jullie alvast een hele
fijne dag.

Kerstsfeer
De school is natuurlijk ook dit jaar weer mooi
versierd zodat er overal een gezellige
kerstsfeer hangt. Daarom willen wij hierbij de
ouders van de
ouderraad bedanken
dat zij opnieuw de tijd
hebben genomen om
dit voor ons te doen.
Omgekeerde adventskalender
Zoals u weet organiseren wij ook dit jaar weer
een omgekeerde adventskalender. We zijn erg
blij dat de kinderen al heel veel artikelen
meegenomen hebben. Deze week sparen we
nog drie dagen. Daarna worden er pakketten
van gemaakt en kunnen we een aantal
gezinnen blij maken.
Het lijstje voor
komende week:
14 december:
Kerststol,
roomboter
15 december:
Chips, nootjes,
zoutjes
16 december:
Waxinelichtjes, kerstkaarsjes,
waxinelichthouders
Meedoen aan dit project is uiteraard geheel
vrijwillig.

Kerstviering
Dit jaar zal de kerstviering bestaan uit een
kerstontbijt (op vrijdag 18 december) en een
kerstfilm (gemaakt door Marjolein, Maaike en
de kinderen van groep 7 en 8)
De komende tijd oefenen de kinderen in de
klassen de liedjes voor de kerstviering zodat
de kinderen deze tijdens de film mee kunnen
zingen.
We willen u als ouders vragen uw kind(eren)
een zelfgemaakt/samengesteld ontbijt mee te
geven op vrijdag 18 december. We ontbijten
in de klas en kijken de
kerstfilm.
Natuurlijk wordt ook
het kerstverhaal in de
klas verteld.
We maken er ondanks
de coronamaatregelen
een gezellige dag van.
Op 18 december zijn de kinderen om 12.00
uur vrij. Dan start de kerstvakantie.
Nieuws van de MR
In 2021 komen er in de oudergeleding van de
MR twee plekken vrij, de termijn van Peter
Heysteeg en Annelies Bakker is na drie jaar
verstreken. Dé kans voor nieuwe ouders om
mee te praten over het pedagogisch beleid en
alle andere school gerelateerde zaken. De MR
vergadert vier tot zes keer per jaar en de
tijdsinvestering is nog geen fractie van
hetgeen je ervoor terugkrijgt:
Medenzeggenschap over het wel en wee van
je kind op deze fantastische school in
Zandvoort.
Alle kandidaten die zich aanmelden worden
via de nieuwsbrief voorgesteld. Daarna wordt
aan de ouders gevraagd om te stemmen zodat
ze zelf kiezen wie er namens hen in de MR
meepraat. Dit betreft een reguliere MRprocedure. Neem gerust contact met ons op
voor meer info via mr@onschool.nl

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

