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Ondertussen bij de Overblijf zijn we blij dat
we de kinderen weer mogen opvangen. De
pauzes zijn weliswaar wat korter, maar het
plezier is er zeker niet minder om, nu met de
sneeuw.

Jarigen
Komende week zijn Aik,
Quinty, Esmée, Jule,
Robyn, Cherryann en
Melissa jarig. Alvast van
harte gefeliciteerd! Wij
wensen jullie een hele fijne dag.

Goede start
Deze week mochten de deuren van de school
gelukkig weer open en mochten we de
kinderen weer ontvangen. Alle groepen
hebben een goede start gemaakt. Sommige
kinderen vonden het een beetje lastig om
weer voor langere tijd naar de juf of meester
te luisteren en ook de middagen weer aan het
werk te zijn. Maar iedereen heeft goed zijn of
haar best gedaan en de sfeer was gezellig.
En voor enkele kleuters was het even moeilijk
om aan het begin van de dag afscheid te
nemen van mama of papa, maar ook zij
hadden even later een gezellige dag.
Helaas zijn er nog een paar kinderen die
thuisonderwijs moeten blijven volgen. Dat
begrijpen wij heel goed en vinden het
natuurlijk ook jammer. Maar doordat we
online contact kunnen hebben horen ze er
toch gelukkig bij. Zet hem op jongens en
meisjes, we denken aan jullie en jullie ouders.

Foto: Rennen tussen twee rijen
sneeuwbalgooiende kinderen door, wie durft?
We hopen nog even te kunnen genieten van
dit winterweer, en wensen iedereen nog veel
sneeuwpret toe!
Inge, schoolcoördinator Brood & Spelen.
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Nog drie schooldagen te gaan en dan start
voor de kinderen de voorjaarsvakantie.
De sneeuw zal dan wellicht verdwenen zijn,
maar er is voldoende tijd om lekker (buiten) te
spelen en uit te rusten.
Studiedagen
Denkt u eraan dat de eerder geplande
studiedagen op donderdag 18 en vrijdag 19
februari wel doorgaan, maar die van maandag
1 maart niet? De maandag na de vakantie is
een normale lesdag.

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

