Weekbrief 11, 23-11-2017
Jarigen

Komende week zijn Jinne,
Diolinda, Colin, Fasco, Puck en
Hugo jarig. Wij wensen jullie
alvast een hele fijne verjaardag!

Studiedag
Op maandag 3 december hebben de
leerkrachten een studiedag. Alle kinderen zijn
die dag vrij.
Herinnering TSO bijdrage
Mocht u de bijdrage voor de tussenschoolse
opvang nog niet hebben betaald, dan vindt u
alle gegevens nogmaals in de bijlage van deze
weekbrief.
Sinterklaas
Sinterklaas en de pieten zijn weer veilig
aangekomen in Nederland. Spannend maar
ook o zo leuk!
Schoen zetten
Alle kinderen mogen op
dinsdag 27 november hun
schoen zetten. De kleuters
gebruiken hier hun gymschoen
voor en de andere groepen
horen van hun eigen leerkracht of zij een
schoen mee moeten nemen of dat zij ook hun
gymschoen gebruiken.
Woensdag 5 december
Sinterklaas komt op woensdag 5 december
om 8.45 uur aan op het grote plein. Uw kind
wordt gewoon om 8.30 uur op school
verwacht en gaat met de leerkracht naar het
plein. U kunt op het plein achter de kinderen
gaan staan om Sinterklaas aan te zien komen.
Op deze feestelijke ochtend krijgen de
kinderen chocolademelk en speculaasjes.
Mocht uw kind allergisch zijn, dan graag even
overleggen met de leerkracht. Kinderen

mogen daarnaast natuurlijk ook nog hun eigen
tussendoortje meenemen.
Surprises bovenbouw
De groepen 5 t/m 8 maken surprises voor
elkaar. Afgelopen maandag hebben de
kinderen een lootje en een envelop met vijf
euro erin mee naar huis gekregen voor een
cadeautje. Het is de bedoeling dat de kinderen
er een gedicht(je) bij maken. De surprises
moeten dinsdag 4 december worden
ingeleverd op school. Graag verpakt in een
vuilniszak. Na schooltijd zetten de
leerkrachten de surprises klaar voor de
volgende dag.
Alle kinderen zijn op woensdag 5 december
om 12.00 uur uit.
Zo maken wij er met z’n allen weer een heel
gezellig Sinterklaasfeest van!
Bakfietsen
Mocht u uw kind(eren) met een bakfiets
komen brengen en halen, wilt u deze dan langs
het muurtje voor de school parkeren? Dat
geeft wat meer ruimte bij de kleuteringang.
Expositie ‘Kind onder vuur’
De groepen 7 hebben
vorige week een
bezoek gebracht aan
‘Kind onder vuur’.
Nikita en Sophie: Het
ging over vier kinderen. Farah, Angie, Vian en
Otim. Het is een zielige tentoonstelling over
de oorlog. De kinderen wonen in caravans en
ze hebben weinig speelgoed. Ze zijn bang voor
dingen waar je niet bang voor hoeft te zijn, er
ligt heel veel afval op de weg en ze missen hun
familieleden. Het is een heel andere beleving
dan wij hebben. Er zitten levensgevaarlijke
mijnen in de grond, dus daar moet je de hele
tijd voor oppassen. Ze hebben ook geen
scholen, dus je leert niks. De kinderen die wel
op school zitten, zitten op
een kostschool. Je krijgt niet
veel eten. Als je wilt
vluchten naar een ander
land mag je soms niet de
grens over. Farah leeft nu in
een container. Sommige
mensen raken een been
kwijt als ze op een landmijn
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hebben gestaan. Die moeten met een
kunstbeen opnieuw leren lopen. Je kunt ook
zomaar je gezin kwijtraken in de oorlog. Soms
moet je als kind vechten. De kinderen van de
tentoonstelling willen later allemaal graag een
baan, maar ze twijfelen of dat wel kan. Heel
veel kinderen hebben geen vrienden omdat ze
steeds naar een andere plek moeten vluchten.
Oorlog verandert je hele leven.
Ouderavond Sportfever
Op dinsdag 27 november organiseert BSO
Sportfever van 17.30 – 18.30 uur een
ouderavond op de Duinclub. Ouders worden
geïnformeerd over de kinderraad, de
oudercommissie, het jaarprogramma etc.

We wensen u een heel goed weekend!

Met een vriendelijke groet,
Team ONS
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