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.
Weekbrief 1, 30-08-2019
Jarigen
Afgelopen week waren Laia,
Fiene, Chloé, Kiki en Pedram
jarig. Nog van harte gefeliciteerd!
Komende week is het feest bij
Joleigh, Mik, Jackie, Jade, Jaylen,
Aaron, Dez, Sierra, Zohra en
Lilou. Wij wensen jullie alvast een hele fijne
verjaardag!
Geboren

Op 10 augustus is juf Wendy
bevallen van een zoon. Hij
heet Sam. Van harte
gefeliciteerd!

Noa uit groep 6 heeft op
27 augustus een zusje
gekregen. Ze heet Mara.
Van harte gefeliciteerd!
Allemaal heel veel geluk gewenst!
Studiedag
Op dinsdag 24 september is er een studiedag
voor de leerkrachten. Alle kinderen zijn die
dag vrij.
Oudergesprekken en informatieavond
groepen 1/2 en 3
In de komende weken 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 12 september en voor de groepen
3 op dinsdag 17 september.
Tijdens de startgesprekken staat centraal hoe
uw kind zich in zijn (nieuwe) groep voelt. De

In maart en juni 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.
Ondertussen bij de Overblijf
Daar zijn we weer, schooljaar 2019/ 2020, en
we hebben er weer zin in! We begonnen deze
eerste week met prachtig weer, voor
sommigen zelfs iets te warm, maar de meeste
kinderen speelden, renden en voetbalden
gewoon vrolijk door. En tussendoor hebben
we kunnen genieten van de vakantieverhalen.
Ook Cliff komt dit jaar
weer elke week leuke,
sportieve activiteiten
ondernemen met de
kinderen. Hierover
binnenkort meer. Deze
week was hij op het grote
plein, volgende week zijn de groepen 1 t/m 3
aan de beurt, op het kleuterplein.
Dit schooljaar is ons team uitgebreid met
Lonneke, zij viel vorig jaar al een paar keer in,
en is nu onderdeel van ons vaste team.
Hiermee is ons team voorlopig compleet,
maar we hebben nog steeds plek voor
invalkrachten, dus mocht het U ook leuk lijken
om af en toe een uurtje te helpen bij de
overblijf, neemt U dan vooral contact met me
op (gegevens staan onderaan deze weekbrief),
of geeft U het door aan de leerkracht van Uw
kind(eren).
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Er zijn ook een aantal nieuwe kinderen bij
gekomen dit jaar, via deze weg wil ik ook hen
en hun ouders welkom heten op de Oranje
Nassausschool. Ik hoop dat we er met elkaar
weer een mooi schooljaar van maken, met
veel plezier tijdens de overblijf!
Namens het team,
Inge, schoolcoördinator Brood & Spelen. T
06-38828738. M
oranjenassau@broodspelen.nl

We wensen u een heel goed weekend!

Met een vriendelijke groet,
Team ONS

Oranje Nassauschool Zandvoort

