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Jarigen
Komende week zijn
Beau Damian, Olivia,
Mick, Mia, Rhowyn,
Maggie, Quinn en
Rover jarig. Alvast van
harte gefeliciteerd!
Wij wensen jullie een
hele fijne dag.

Studiedagen
Na intern overleg hebben wij besloten de
studiedag van 1 maart niet door te laten gaan.
Ervan uitgaande dat de school tegen die tijd
weer open mag is 1 maart dan dus een
gewone schooldag.
De studiedagen van 18 en 19 februari gaan
wel door. Dat betekent dat de kinderen van
18 t/m 28 februari vakantie hebben.

Cito-toetsen
In de groepen 8 zijn we deze week gestart met
het afnemen van de Cito-toetsen voor
rekenen en begrijpend lezen. Die kinderen
komen daarom, deze en volgende week, drie
keer, in halve groepen, een korte tijd naar
school. We hebben hiervoor gekozen zodat
we bij een gunstige toetsuitslag de resultaten
nog mee kunnen nemen bij de advisering voor
het VO en zodat we, voor de
voorjaarsvakantie, in beeld kunnen brengen
wat deze kinderen nog aangeboden moeten
krijgen in hun laatste periode op de
basisschool.
De kinderen uit de groepen 3 tot en met 7
krijgen de Cito-toetsen op een later tijdstip,
wanneer de scholen weer begonnen zijn,
aangeboden.
Wij zullen u hier tegen die tijd over
informeren.

Lekker bewegen
Hallo lieve kinderen,
Hier een berichtje van de gymjuffen.
We hopen heel erg dat we vanaf 8 februari
weer fijn met jullie in de gymzaal kunnen gaan
sporten. Wil je nu graag weer een beetje in
conditie komen (of gewoon lekker bewegen)
hebben we hier een link waar je hele leuke
oefeningen kunt vinden per groep.
Thuis bewegen voor kinderen - Team
Sportservice Kennemerland
Heel veel plezier
met kiezen en
denk eraan, lekker
buiten spelen is
ook bewegen!!!
Veel liefs van juf Indra en juf Karin

De maak er thuis een feestje van bingo
De makers van Kwink kregen de afgelopen tijd
vaak de vraag of zij nog leuke en
ontspannende activiteiten hadden voor thuis.
Veel leerkrachten (én ouders) merken dat
kinderen naast hun opdrachten voor rekenen,
taal, lezen enz. ook behoefte hebben aan
ontspanning tussendoor. Even iets anders
doen. Iets geks en verrassends.
Daarom hebben ze speciaal voor thuis de
‘maak-er-thuis-een feestje-van bingo’
bedacht. Zes speelse activiteiten voor het hele
gezin (en de buurkinderen) op een feestelijke
poster. Daarnaast hebben ze ook speciale
lessen voor thuis ontwikkeld. Al deze zaken
kunt u vinden via de onderstaande link:
Kwink voor thuis - Kwink (kwinkopschool.nl)

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

