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Jarigen
Komende week zijn
Julian-Dean, Julie, Stijn,
Roosmarijn, Jens, Darius, Toni, Madelief,
Duuk, Livia, Britt en Lyra jarig. Wij wensen
jullie alvast een hele fijne verjaardag!
Kerst
Via Mijnschoolinfo heeft u afgelopen week alle
informatie gekregen over de
kerstviering van komende
woensdag.
Denkt u ook nog aan onze ‘omgekeerde
adventskalender?’
De kerstvakantie start komende
vrijdag om 12.00 uur.

Nieuw rekeningnummer ouderbijdrage
Per 1 januari hebben wij een nieuw
rekeningnummer waar de ouderbijdrage op
geïnd gaat worden. Dit nummer is nu al actief:
NL52RABO0333732081 t.n.v. Salomo Oranje
Nassauschool OR.
App Mijnschoolinfo
Wist u dat er voor
Mijnschoolinfo ook een handige
app beschikbaar is? Deze is te
vinden in de Playstore of via
Google Play.
Via deze app kunt u o.a. berichten
ontvangen/verzenden en inschrijven voor
gesprekken.
Verkeerssituatie
Woensdag was er een bijeenkomst van de
verkeerskundige van de gemeente, de
dorpsregisseur (belast met het onderhoud van

de openbare ruimte), de politie, een ouder uit
de middenbouw, een ouder uit de MR en
Mirjam. We hebben gepraat over de
verkeerssituatie rondom onze school en hoe
de veiligheid verbeterd kan worden. Uiteraard
hebben we ook buiten gekeken en zijn er
plannen gesmeed. Er is bijvoorbeeld
gesproken over extra drempels in de straat,
‘bliksemschichten’ op het wegdek die
aanzetten tot langzamer rijden en de functie
van de Kiss and Ridestrook. Allereerst zal er
een tekening worden gemaakt door de
gemeente naar aanleiding van de besproken
punten en vervolgens wordt bekeken wat er
mogelijk en wenselijk is. Het was een prettige,
constructieve bijeenkomst waarbij iedereen
hetzelfde doel had.
Eén van de conclusies was ook dat een veilige
verkeerssituatie valt of staat met het
(voorbeeld)gedrag van ouders. Als
volwassenen zijn we samen verantwoordelijk
voor de veiligheid van onze kinderen. Dus:
kom zoveel mogelijk lopend of op de fiets,
maak gebruik van de
parkeervakken op de Frans
Zwaanstraat, parkeer op de
daartoe bedoelde plekken en
matig uw snelheid. In deze
periode van het jaar is goede
fietsverlichting natuurlijk
noodzakelijk.
Rots en Water training
De gemeente Zandvoort biedt kinderen uit de
groepen 4 t/m 8 de mogelijkheid om buiten
schooltijd een volledige Rots en Water
training te volgen. De training start op vrijdag
18 januari 2019 in de gymzaal van de Oranje
Nassauschool. De training wordt gegeven
door Liesbeth en Masja. Beide leerkrachten op
onze school
Inschrijven kan via de volgende linkjes:
Voor de groepen 4 en 5:
https://www.cjgactiviteiten.nl/CJG%20activiteit
en%20regio%20Midden-en%20ZuidKennemerland%20detail?productid=138379&b
ron=invis2#Inschrijfformulier
Voor de groepen 6 t/m 8:
https://www.cjgactiviteiten.nl/CJG%20activiteit
en%20regio%20Middenen%20ZuidKennemerland%20detail?produ
ctid=138381&bron=invis2#Insc
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hrijfformulier
Boom
Woensdag is er een grote populier gekapt bij
het veld. Heel erg jammer maar ook
noodzakelijk want hij was bezig af te sterven.
Een deel van de stam was hol en daardoor
werd het gevaar dat de boom om zou gaan bij
stevige wind te groot. De gemeente
Zandvoort is zo vriendelijk om binnenkort een
aantal nieuwe bomen op ons terrein te gaan
planten.
Jeugddebat
Afgelopen donderdag
deed groep 8 mee aan
het jaarlijkse
gemeentelijke
jeugddebat in het kader
van het project ‘De Derde Kamer’. Laurens
en Anouk: We gingen naar het gemeentehuis
en moesten verzamelen in de hal. Onze
ouders kwamen ook kijken. Toen iedereen er
was gingen we naar boven, werd alles
uitgelegd en kregen we een agenda. Die
mochten we even doornemen voordat we
gingen beginnen. Het eerste idee was van De
School. Dat ging over uitstapjes naar de
synagoge en een moskee in Haarlem. De
Duinroos had bedacht dat de zwemkaartjes
voor de jeugd goedkoper gemaakt zouden
kunnen worden. Het was leuk om de beurt te
krijgen en met goede argumenten te
debatteren. Het is leuk als iedereen goed naar
je luistert. De debaters van De School werden
als beste gekozen, maar het idee van de
Duinroos kreeg de meeste stemmen.

dezelfde doelgroep is er iedere week Sporty
Monday en Sporty Thursday. In de bijlagen van
deze weekbrief vindt u meer informatie
hierover.
Santa Run
Op zondag 23 december
organiseert Rotary
Zandvoort in het
centrum van het dorp de
Rotary Santa Run. Deze
eerste Zandvoortse
editie van deze run is
voor alle leeftijden
toegankelijk. Alle
deelnemers zullen gehuld in een echt Santapak
één of meerdere ronden kunnen (hard)lopen
door het centrum. De opbrengsten van deze
editie komen ten goede van de Kinderkunstlijn
Zandvoort met de bedoeling kunst en
creativiteit op de Zandvoortse scholen te
bevorderen. Schrijf je dus nu in voor dit
unieke evenement. Meer informatie is te
vinden op www.zandvoort.rotarysantarun.nl
Activiteiten kerstvakantie Boerderij
Zorgvrij
In bijgaande flyer vindt u informatie over
allerlei activiteiten die in de kerstvakantie
worden georganiseerd op Boerderij Zorgvrij.

We wensen u een heel goed weekend!

Met een vriendelijke groet,
Team ONS

Kinderpostzegels
Van Stichting Kinderpostzegels
hoorden we dat de kinderen uit
groep 7 samen voor het mooie bedrag van
€5058,79 hebben opgehaald met de actie
Kinderpostzegels. Namens de stichting heel
hartelijk bedankt allemaal!
Sportinstuif
Team Sportservice Heemstede-Zandvoort
organiseert op 3 januari een nieuwjaarsinstuif
voor kinderen van de groepen 3 t/m 8. Voor
Oranje Nassauschool Zandvoort

