Weekbrief 9, 09-11-2017
Jarigen
Komende week zijn Pai, Izzy
en Rune jarig. Wij wensen
jullie alvast een hele fijne
verjaardag!

kunnen proberen. Na de kerstvakantie gaan
we kijken of dit het gewenste effect heeft
gehad.
Na de voorjaarsvakantie krijgen ook alle
groepen 2 de mogelijkheid om een keertje
met Filip te gaan sporten op het grasveldje
voor de school. Inmiddels zijn de groepen 3, 4
en 5 al aan de beurt geweest en zowel de
kinderen als Filip waren zeer enthousiast.

Aan sportsnoep geen
gebrek op donderdag,
dankzij de Albert Heijn.

Elke week staan er
twee grote tassen vol
Schrijven MR en brief ouderbijdrage
In de bijlage van deze weekbrief vindt u van de
MR een schrijven en een jaaroverzicht en een
brief over de ouderbijdrage. Dit pakketje is
ook aan alle oudste kinderen mee naar huis
gegeven.
Techniekweek
Door de hele school Is er
afgelopen week gewerkt aan
het thema ‘Vervoer’. Er zijn
proefjes gedaan, sommige groepen hebben een
excursie gemaakt of gaan die nog maken en er
zijn verschillende gastsprekers op school
geweest. Zo werd er voor de groepen 5 een
ambulance voorgereden die de kinderen
mochten bekijken, is een aantal groepen naar
de fietsenmaker geweest en in de groepen 7
kwam een loods vertellen over zijn beroep.

met appels, bananen,
mandarijnen, druiven,
aardbeien, wortel,
cherrytomaatjes en
komkommer voor ons klaar. Johan (de
conciërge) en ik halen het fruit op en
vervolgens pellen en snijden we het fruit
samen met het team tot we 15 borden vol
hebben. We brengen ze naar de klassen en
binnen de kortste tijd zijn het dan 15 lege
borden.
Tot de volgende keer! Inge, schoolcoördinator
Brood & Spelen.

We wensen u een heel goed weekend!

Met een vriendelijke groet,
Team ONS

Ondertussen bij de Overblijf.
Zoals ik voor de vakantie beloofde, nog wat
meer informatie over Filip. Filip werkt bij
Sportfever, één van de
kinderopvangorganisaties in Zandvoort. Sinds
2017 komt hij ook op de O.N.S. Omdat er
nog niet heel veel kinderen gebruik maakten
van de mogelijkheid
om met hem te gaan
sporten, hebben we
een rooster opgesteld,
zodat alle kinderen in
de veiligheid van hun
eigen groep dit een
keertje (vrijblijvend)
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