Weekbrief 5-11-09-2020
Jarigen
Komende week zijn Mats,
Jazzlin, Féline, Pam, davey,
Sophie, Fenna, Aurelius en
Bodhi jarig. Wij wensen jullie
alvast een hele fijne verjaardag!

Ook het gewicht was heel zwaar.
We mochten ook in de
politieauto zitten. We kregen een
kogelvrij vest aan en handboeien
om. Toen gingen we een
kahootquiz doen. Het ging over
cyberpesten en wat je vooral niet op internet
moet zetten van jezelf.

Studiedagen
Gisteren en vandaag hebben we twee zeer
interessante studiedagen met het team gehad.
We hebben opnieuw onze kernwaarden
bepaald en onze missie en visie. Daarnaast
hebben wij besproken hoe wij dit zichtbaar
willen maken binnen de school en dit
neergezet in een vier-jarenplan. Zodra het één
en ander is uitgewerkt kunt u hierover lezen
in de schoolgids welke dan op de website
geplaatst zal worden.

Ondertussen bij de Overblijf
Wat fijn dat we weer alle kinderen buiten
mogen opvangen tijdens de Overblijf! Het is
weer als vanouds gezellig en de eerste drie
weken zijn dan ook omgevlogen.

Brief GGD
In de bijlage vindt u een coronanieuwsbrief
van de GGD voor ouders van
basisschoolleerlingen.
Bezoek mobiel lab groepen 8
De groepen 8 hebben afgelopen week een
bezoek gebracht aan het mobiele lab van de
politie. Guusje en Annebel:
we kregen een rondleiding en een quiz. De
rondleiding begon achter het politiebureau.
Eerst gingen we door een dikke deur. Daar
kwamen we aan bij de cellen van vroeger. Die
worden niet meer gebruikt. Daarna gingen we
naar een ruimte voor foto-afname en
vingerafdrukken. Er was ook een drankmeter.
Toen gingen we naar de echte
cellen. Daar mag je maximaal 9
uur in zitten en dan ga je naar
Haarlem. Daarna gingen we
naar de voorruimte. Daar
mochten we nepwapens
bekijken. Ze leken net echt.

Vacature T.S.O-team
We zijn voor dit schooljaar nog op zoek naar
extra hulp op het kleuterplein. Het gaat dan
om een vaste kracht voor de dinsdag (om de
week, 2 uurtjes per maand), en evt. de
donderdag/ vrijdag.
Daarnaast breiden we altijd graag onze
invalpool nog verder uit, dus mocht het U leuk
lijken om af en toe eens te helpen bij de
Overblijf, maar wilt U zich niet meteen
vastleggen, neemt U dan ook gerust even
contact op met mij via mail, WhatsApp of
telefoon, dan bespreken we de mogelijkheden.
Wij zijn er alle dagen behalve woensdag, van
12 uur tot 13.05 uur. Het is altijd erg gezellig
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en als vrijwilliger krijgt U voor Uw diensten
ook nog een vrijwilligersvergoeding.
Ik hoor graag van U, tot de volgende keer!
Inge, schoolcoördinator Brood & Spelen.
T
06-38828738.
M
oranjenassau@broodspelen.nl

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