Weekbrief 8, 18-10-2019
Jarigen

In de herfstvakantie is het feest bij
Rafaël, Britt, Djim, Rens, Jolie,
Rosie, Feline, Dani, Bobbi en
Morris. In de week na de vakantie
zijn Jayden, Aurelia, Bas, Bodi, Liv,
Mia en Jazzlynn jarig. Wij wensen jullie alvast
een hele fijne verjaardag!
Studiedag
Op maandag 4 november hebben de
leerkrachten een studiedag. Alle leerlingen zijn
die dag vrij.
Staking
Zoals u in de vorige weekbrief hebt kunnen
lezen hebben de vakbonden
een staking aangekondigd op 6 november. Dit
valt in de week dat de begroting van OCW in
de Tweede Kamer wordt besproken. De
bonden eisen van het kabinet dat er meer geld
voor het onderwijs wordt vrijgemaakt. Dit om
het beroep aantrekkelijker te maken, het
tekort aan leerkrachten tegen te gaan en de
werkdruk te verlagen. Afgelopen week is er
een gesprek geweest tussen de sociale
partners, maar dit heeft niets opgeleverd.
Vóór 6 november zal er een vervolggesprek
plaatsvinden. Als dat gesprek ook niets
oplevert gaat de staking definitief door. In dat
geval gaat de Oranje Nassauschool, net als de
meeste scholen van Salomo, dicht op 6
november.
Dat betekent dat alle kinderen die dag vrij zijn.

Herfstvakantie op Zorgvrij
In de tweede bijlage van deze
weekbrief vindt u een flyer met
daarop alle activiteiten die in de
herfstvakantie worden georganiseerd op
boerderij Zorgvrij.
Uitreiking griffels en penselen
Afgelopen woensdag werden de
gouden en zilveren griffels
uitgereikt aan de kinderen die de
afgelopen weken het mooiste
verhaal hadden geschreven. De
kinderen die de mooiste illustratie hadden
gemaakt werden beloond met een gouden
penseel. Er waren zoveel goede verhalen en
mooie illustraties gemaakt dat het voor de
jury weer moeilijk kiezen was!
Herfstvakantie
Sportinstuif
Team Sportservice
organiseert op donderdag 24 oktober een
sportinstuif voor kinderen uit de groepen 3
t/m 8. De instuif vindt plaats in de Korverhal
en kost €2,- per kind. Inschijven is verplicht.
Dit kan via
www.teamsportservice.nl/heemstedezandvoor
t. Klik op Evenementen en activiteiten –
Sportinstuif – herfstvakantie Sportinstuif

Wij wensen u een hele fijne vakantie!

Met een vriendelijke groet,
Team ONS

Nieuwsbrief fusie Salomo/Sint Bavo
In de bijlage van deze weekbrief vindt u een
nieuwsbrief over de fusie tussen de stichtingen
Salomo en Sint Bavo.
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