Weekbrief 12, 30-11-2017
Jarigen

Komende week zijn Jasmijn,
Charlie, Pomme, Zenna en Olivia
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.
Omgekeerde adventskalender
Ook dit jaar doen wij weer mee aan de
omgekeerde adventskalender. Hiermee krijgen
gezinnen uit Zandvoort die het moeilijk
hebben een goed gevulde tas met
boodschappen voor de kerstdagen. Komende
week ontvangt u hierover meer informatie via
Mjnschoolinfo.
Sinterklaastoneel
Afgelopen donderdag en vrijdag hebben de
kinderen van de groepen 3 t/m 8 in de Krocht
kunnen genieten van het jaarlijkse
Sinterklaastoneel. Van onze school speelden
juf Fieke, juf Maaike en meester Gerard mee
in het stuk ‘De lelijke kinderen’. Juf Wendy
had een rol in een filmpje dat werd vertoont.

Haarlem geeft licht
In Haarlem wordt met SOS kinderdorpen en
Stem in de Stad gewerkt aan een kerstactie. In
deze actie wordt
aandacht gevraagd
voor kinderen in
oorlogsgebieden. Via
www.haarlemgeeftlicht
.nl kunnen mensen een
symbolisch lichtje kopen. Met het bedrag
wordt een kinderdorp in Syrië ondersteund.
Op 6 december wordt de grote kerstboom op
de Grote Markt in Haarlem opgezet, waarna
de 10.000 kerstlampjes worden ontstoken. Elk
lichtje staat voor een donatie en een
kerstwens voor kinderen uit een
oorlogsgebied.
Kwijt
Dimphy uit groep 4a is haar gymtas kwijt. Het
is een witte schoudertas met zwarte letters en
roze kusjes erop. Mocht u hem vinden, dan
kunt u hem afgeven bij groep 4a.

We wensen u een heel goed weekend!

Met een vriendelijke groet,
Team ONS

Goede doel
De leerlingenraad heeft vorige
week een goed doel gekozen
voor dit schooljaar. Met een
grote meerderheid van
stemmen is het Villa Pardoes geworden. Laia
heeft een flyer gemaakt over Villa Pardoes.
Deze vindt u in de bijlage. De leerlingenraad
gaat nog bedenken hoe er dit jaar geld
ingezameld gaat worden. Hierover hoort u
later meer.
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