Onesie dag
De groepen 5 hadden afgesproken om vandaag
allemaal in een onesie naar school te komen.
Heerlijk warm met dit slechte weer!
Weekbrief 13, 07-12-2018
Jarigen
Komende week zijn Tommy,
Nova, Senna, Jules, Seamus,
Roos, Maurits, Sem en Daaf
jarig. Wij wensen jullie alvast
een hele fijne verjaardag!
Sinterklaas
Afgelopen woensdag
heeft Sinterklaas onze
school bezocht. Er zat
al vroeg een Piet op het
dak en later waren er
nog twee pieten, maar Sinterklaas was zoek…
Uiteindelijk bleek hij in slaap gevallen te zijn op
de bank in het koffiekamertje. Gelukkig kwam
alles op tijd weer goed. De verkeerd bezorgde
cadeautjes werden omgeruild en de groepen 1
t/m 4 hebben in de gymzaal allerlei optredens
gedaan voor de Sint. In de groepen 5 t/n 8
hadden alle kinderen enorm hun best gedaan
op het maken van een surprise. Het was een
hele geslaagde ochtend!
Borden naast de ingang
Wellicht heeft u de borden
al gezien: Stichting Salomo
heeft in het kader van de
nieuwe AVG-wet bij alle
scholen borden
opgehangen waarop wordt
aangegeven dat er binnen
de school door ouders
geen foto’s gemaakt mogen
worden, alleen na overleg met het personeel.
Bij bijzondere gelegenheden maken de
leerkrachten uiteraard zelf foto’s. Zij weten
welke kinderen wel en niet op de foto mogen.

Omgekeerde adventskalender
Ook dit jaar organiseren wij een ‘omgekeerde
adventskalender’. Normaal gesproken krijgen
kinderen elke dag een chocolaatje. Met een
omgekeerde “adventskalender” geef je iets aan
een ander. Vanaf maandag 10 december zullen
er in de klas kratten staan die door de
kinderen gevuld kunnen worden met allerlei
artikelen die voor de kerstvakantie door de
Voedselbank zullen worden opgehaald. In de
bijlage vindt u een brief
met daarin een schema
met artikelen die mogen
worden meegenomen.
Goede doelenmarkt
Juf Maaike organiseert samen met Rekreade
een creamarkt waarvan de opbrengst naar
stichting Benja gaat. In de bijgevoegde flyer
vindt u meer informatie over de markt.
Sprookjeswandeling
Op zaterdag 22 december vindt van 16.00 uur
tot 19.00 uur de jaarlijkse sprookjeswandeling
in kerstsfeer plaats in het centrum van het
dorp. Meer informatie vindt u op
http://www.sprookjeswandeling.nl/

We wensen u een heel goed weekend!

Met een vriendelijke groet,
Team ONS

Oranje Nassauschool Zandvoort

