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Jarigen
Komende week zijn
Boet, Mats, Jessie,
Siem, Sven en Sam
jarig. Alvast van
harte gefeliciteerd!
Wij wensen jullie
een hele fijne dag.
Heropening van de school
Hoewel het organisatorisch een flinke kluif is
om alles weer op orde te hebben, zijn we toch
heel blij dat de school weer open gaat en we
de kinderen weer kunnen ontvangen.
U heeft gisteren via de mail een brief
ontvangen met informatie en het rooster met
start- en eindtijden van de groepen. Omdat er
bij groep 8A een kleine fout in het rooster
stond m.b.t. de eindtijden sturen wij een
vernieuwde versie van de brief mee in de
bijlage van deze weekbrief.
Onduidelijkheden maatregelen en adviezen
Op dit moment ontvangen wij meerdere
keren per dag, vanuit verschillende kanten
(RIVM, Ministerie, PO-raad, bestuur, enz)
vernieuwde protocollen met maatregelen en
adviezen. Deze spreken elkaar soms tegen of
zijn een uur later al weer achterhaald. Wij
proberen steeds opnieuw uit te zoeken welke
maatregelen en adviezen de “juiste” zijn. Dit is
echter niet altijd duidelijk omdat sommige
websites ook nog eens achterlopen met hun
updates. Wij hopen daarom op uw begrip en
medewerking wanneer u tegenstrijdigheden
ontdekt m.b.t. maatregelen en adviezen.
Wanneer wij, vanuit onduidelijkheid, zelf
gedwongen zijn een keuze te maken, zullen
wij kiezen voor de veiligheid van de grote
groep.

Nieuwsbrief GGD
Ook de GGD heeft vanuit de vernieuwde
maatregelen en adviezen een nieuwe
nieuwsbrief geschreven voor ouders van
kinderen op de basisscholen. Deze
nieuwsbrief kunt u vinden in een van de
bijlagen.
Bouwplaat KNRM
Juf Vera heeft tijdens het thuisonderwijs de
kinderen van haar groep een bouwplaat
gegeven van een reddingsboot van de KNRM.
Deze bleek heel moeilijk te zijn om te maken.
Jule heeft echter volgehouden en toen haar
bootje klaar was een foto gestuurd naar de
juf. De juf heeft deze voor de grap
doorgestuurd naar de KNRM Zandvoort. Dat
vonden zij zo leuk dat ze de foto nu gebruiken
in een PowerPointpresentatie van hun
landelijke cursus en aan
Jule gevraagd hebben of
zij haar bootje mochten
hebben. Jule is daar op
bezoek geweest het
heeft haar bootje
gedoneerd aan de
KNRM. Leuk dat haar doorzettingsvermogen
zo beloond is.

Hockey voor beginners
De Zandvoortsche hockeyclub nodigt
kinderen van 6 en 7 jaar uit om op 5 en 12
maart een hockeytraining uit te proberen.
Aanmelden kan via
technischecommissie@zandvoortschehockeyc
lub.nl of per whatsapp: 0653846610. In de bijlage van
deze weekbrief vindt u meer
informatie.

NATURALIS
Ga op speurtocht in de buurt van je eigen
huis!
Kun jij alles op de bingokaart vinden?
https://www.naturalis.nl/natuur-ontdekkengaat-altijd-door

Tips van Spaarnekids
PODIUM KIDS
Podium Kids
Thuis is hét
nieuwe online
platform waar
alle mooie, spannende, ontroerende,
avontuurlijke, muzikale en te gekke
familievoorstellingen te zien zijn. Lekker
met het hele gezin een online registratie
bekijken van een bijzondere voorstelling.
Helemaal coronaproof, maar vooral
supergezellig. Na aankoop van een
voorstelling voor €2,99 kun je deze binnen
48 uur zo vaak bekijken als je
wilt. https://www.podiumkids.nl/thuis
PIETER VERMEULEN MUSEUM
Vogelspeurtocht in Velsen – Doe mee!
Vanaf vrijdag 29 januari hangt er op vijf
plekken in Velsen voor drie weken een
vogelspeurtocht (let op, dit is op elke plek
dezelfde speurtocht). Zoek alle posters, er
staat ook een letter op.
Maak van deze letters
een zin en je hebt de
oplossing van de
speurtocht! Vergeet
dus geen pen en papier mee te nemen.
IJmuiden – Startpunt bij Sporthal Zeewijk.
Velserbroek – Startpunt bij het Polderhuis.
Velsen-Noord – Startpunt bij De Stek.
https://www.pietervermeulenmuseum.nl/202
1/01/vogelspeurtocht-in-velsen-doe-mee

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

