Weekbrief 4, 20-09-2019
Jarigen
Komende week zijn Max,
Thijmen, Noah, Lars,
Constance, Nikki, Siem, Sophie,
Tyro, Luna en Luke jarig. Wij
wensen jullie alvast een hele
fijne verjaardag!
Studiedag
Op dinsdag 24 september is er een studiedag
voor de leerkrachten. Alle kinderen zijn die
dag vrij.

WIS collect
Vanaf dit schooljaar zal de werkwijze van de
facturatie van ouderbijdragen veranderen.
De ONS gaat gebruik maken van de service
van WIS Collect, een bedrijf dat software
levert waardoor het facturatieproces
makkelijker wordt.
Via deze link kunt u de werkwijze van Wis
Collect bekijken:

van de derde kamer brengen. We kregen een
presentatie over prinsjesdag. Daar stond in
wat er die dag allemaal gebeurt en waarvoor
het is. Tijdens de presentatie kregen we ook
een soort toetsje. De groepen 8 gaan de
komende tijd oefenen met debatteren en
zullen in december meedoen aan de
debatwedstrijd tussen de Zandvoortse
groepen 8.
LOI Kidzz
Mocht u uw kind willen opgeven voor LOI
Kidzz dan kunt u uw kind opgeven via
www.loikidzz.nl/korting of de kaart komende
week op school inleveren.
Ondertussen bij de overblijf
Een kleine foto-impressie van de afgelopen
weken bij de overblijf:

https://vimeo.com/133035617

In het kader van de AVG wetgeving vragen wij
u toestemming om een aantal gegevens te
delen met Wis Collect. De kinderen hebben
vandaag een brief meegekregen over WIS
collect. Wilt u de achterkant van de brief
invullen en zo spoedig mogelijk weer
meegeven naar school? Graag voor alle
kinderen apart, zodat de leerkrachten
makkelijk kunnen bekijken of de formulieren
compleet zijn.
Als wij alle toestemmingsverklaringen binnen
hebben kunnen wij starten met deze nieuwe
werkwijze.
Koffertje derde kamer
Stijn: Afgelopen dinsdag kwam
één van de
gemeenteraadsleden voor
beide groepen 8 het koffertje

Tot de volgende keer! Inge
(schoolcoördinator Brood & Spelen).

We wensen u een heel goed weekend!

Met een vriendelijke groet,
Team ONS

Oranje Nassauschool Zandvoort

