Weekbrief 15, 13-12-2019
Jarigen

Komende week zijn Sem,
Jullian-Dean, Julie, Stijn,
Roosmarijn, Jens, Darius, Toni,
Madelief, Duuk en Livia jarig.
Wij wensen jullie alvast een hele fijne
verjaardag!
Ouderavond
Alvast voor in de agenda: donderdag 23
januari organiseren wij vanuit de MR een
ouderavond met als thema ‘Veiligheid in de
breedste zin van het woord’.
Na de vakantie ontvangt u een
mail met de uitnodiging en een
antwoordstrookje.
Afscheid juf Hanne
Donderdag 19 december is de laatste werkdag
van juf Hanne op de ONS.
In de middag komen de groepen die juf Hanne
heeft gehad bij haar langs om iets aan te
bieden en afscheid te nemen. De kinderen van
groep 3A mogen vanaf 14:30 uur in de klas
worden opgehaald, zodat u als ouder ook in
de gelegenheid bent om afscheid te nemen van
juf Hanne. Ouders van kinderen uit andere
groepen zijn vanaf 14:45 uur welkom in het
lokaal van groep 3A om juf Hanne gedag te
zeggen.

uit de groepen 1/2 begeleiden en de groepen 8
zijn gevraagd om de peuters te begeleiden.
De kinderen die eigen ijshockey- of
kunstschaatsen hebben wordt gevraagd deze
mee te nemen en deze te gebruiken. De
kinderen moeten handschoenen of wanten aan
tijdens het schaatsen of wanneer zij op het ijs
staan om kinderen te begeleiden. Zonder
handschoenen/wanten mag je het ijs niet op
van de organisatie. We hopen op een droge
gezellig ochtend.
Derde kamer
In het kader van het project ‘De derde kamer’
hebben Lisa en Floris uit groep 8 vandaag
meegedaan aan de debatwedstrijd tussen de
Zandvoortse basisscholen. Ze hebben enorm
hun best gedaan! Twee kinderen van de
Hannie Schaftschool en De School hebben de
wedstrijd gewonnen.
Sprookjeswandeling
Op zaterdag 21 december is de
jaarlijkse sprookjeswandeling in
het dorp. Van 16.00 uur tot 19.00
uur wandelen er veel
sprookjesfiguren rond op het Raadhuisplein en
het Kerkplein. Voor kinderen die graag willen
meedoen aan de sprookjeswandeling is er bij
de Bruna een boekje te koop. Dit kost €5,Op de avond zelf is het boekje te koop bij de
kassa op het Kerkplein. Meer informatie is te
vinden op
https://www.vvvzandvoort.nl/evenement/sproo
kjeswandeling/

We wensen u een heel goed weekend!

Met een vriendelijke groet,
Team ONS

Schaatsen
Aanstaande donderdag 19
december wordt de
schaatsbaan opengesteld voor
de kinderen van de ONS. Zij
mogen komen schaatsen tegen
een gereduceerd tarief.
De groepen 1 t/m 6 worden gesponsord door
enkele ouders en mogen die dag komen
schaatsen. De groepen 7 mogen de kinderen
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