Weekbrief 1, 08-09-2017
Jarigen
Afgelopen week waren
Joleigh, Mik, Jackie, Jade,
Jaylen, Aaron, Dez, Sierra en
Zohra jarig. Nog van harte
gefeliciteerd!
Komende week is het feest bij Lieka, Mirte,
Rafaël, Samuël, Mees, Timo, Néomy, Sep en
Kaya. Wij wensen jullie alvast een hele fijne
verjaardag!
Geboren

In de vakantie heeft
Storm een zusje gekregen.
Ze heet Nika. Wij
feliciteren de familie met de
geboorte van hun
dochtertje en wensen hen
veel geluk!

Agenda
De agenda in Mijnschoolinfo is weer gevuld!
Eventuele aanvullingen worden ook altijd in de
weekbrief gecommuniceerd.
Studiedag
Op vrijdag 28 september is er een studiedag
voor de leerkrachten. Alle kinderen zijn die
dag vrij.
Brood en Spelen
Zoals u weet organiseert Brood
en Spelen vanaf dit schooljaar de
overblijf bij ons op school. Inge
Boes is onze schoolmanager
voor Brood en Spelen en samen met het
overblijfteam is zij afgelopen maandag
enthousiast van start gegaan. In de bijlage die
u bij deze weekbrief vindt, stelt Inge zichzelf
voor.

Oudergesprekken en informatieavond
groepen 1/2/3
Komende week worden er in de groepen 3-8
startgesprekken gehouden. Hiervoor heeft u
via mijnschoolinfo een uitnodiging ontvangen.
Voor de groepen 1/2 en 3 zal er naast de
startgesprekken ook een informatieavond
worden gehouden. Deze zal voor de groepen
1/2 plaatsvinden op donderdag 13 september
en voor de groepen 3 op maandag 24
september.
Tijdens de startgesprekken staat centraal hoe
uw kind zich in zijn (nieuwe) groep voelt. De
verwachtingen kunnen worden afgestemd en u
kunt kennismaken met de leerkracht(en) en
andersom.
In de groepen 4 tot en met 8 worden de
bijzonderheden van de leerstof in het jaar
toegelicht door middel van een folder.
In maart en juli worden er tienminutengesprekken gehouden naar aanleiding van het
rapport.
Uiteraard is het bovenstaande slechts een
kader. Wanneer wij ons zorgen maken over
de ontwikkeling van uw kind, trekken we zo
snel mogelijk aan de bel en zoeken contact.
Omgekeerd hopen we ook dat ú contact
zoekt als u zich, om welke reden dan ook,
zorgen maakt. Loop gerust na schooltijd even
binnen om een afspraak te maken of stuur een
mail.
Typetuin
Inmiddels zijn er zes kinderen
aangemeld voor de typecursus
van de Typetuin die, als er
voldoende aanmeldingen zijn,
op woensdag 3 oktober om
12.30 uur van start zal gaan. Bij minimaal 8
kinderen gaat de cursus door.
Via deze link vindt u meer informatie over de
cursus: https://successsociety.egnyte.com/dl/H0z0chUtIn
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Fiets

van wie deze fiets is?

Deze fiets ligt al de
hele zomer op het
schelpenpleintje bij
de school. Hij is
met een ketting
vastgemaakt aan
het rek. Wie weet

We wensen u een heel goed weekend!

Met een vriendelijke groet, namens het team
van de Oranje Nassauschool,
Mirjam Fuldner

Oranje Nassauschool Zandvoort

