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Jarigen
In de kerstvakantie is het
feest bij Ace, Nawaii, Nik,
Ella, Koen, Emily, Julia,
Eytan en Dick. In de week
na de kerstvakantie is Nova jarig. Wij wensen
jullie alvast een hele fijne verjaardag!
Kerstviering
Het kerstfeest in de kerk en op school was
een succes! Een groot aantal
kinderen heeft meegedaan aan
de kerstmusical die onder
leiding van juf Maaike en juf
Marjolein werd opgevoerd.
Op woensdagavond hebben
de kinderen een gezellig
kerstdiner gehad. Iedereen die op welke wijze
dan ook heeft meegeholpen: Bedankt voor uw
bijdrage!
Omgekeerde adventskalender
Wat is er veel eten ingezameld
voor de voedselbank! Met deze
actie kunnen we veel mensen blij
maken. Enorm bedankt voor uw
hulp!

Kerstduik

De kinderen van de
groepen 7 en 8 hebben
vanochtend onder enorme
belangstelling een duik
genomen voor het goede doel.
Loïs en Lisa: We deden de duik voor Serious
Request. We hadden allemaal een onesie of
een badjas aan. We gingen bij Thallassa de
warming up doen. Er was een dj en juf Marja
deed voor wat je moest doen. Op een
gegeven moment ging iedereen naar buiten en
de duik nemen. Het was best koud, maar bijna

iedereen nam een tweede
duik. Daarna gingen we
binnen warme chocomelk
drinken en toen gingen
we terug naar school. Op NH nieuws staat
een leuk filmpje:
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/237359/video
-zandvoortse-leerlingen-trotseren-winterkouen-duiken-de-zee-in
Wat een bikkels!!
Basketbaltoernooi
Op zaterdag 12 januari vindt het jaarlijkse
basketbaltoernooi plaats. U bent vanaf 11.00
uur van harte welkom om de kinderen te
komen aanmoedigen in de Korverhal. Rond
14.30 uur is de prijsuitreiking. Wij hopen op
een gezellig en sportief toernooi!
Ondertussen bij de Overblijf
Wat was het leuk, al die extra activiteiten op
de maandag, door Danny (en Chris) van Team
Sportservice. Na de kerstvakantie bieden we
weer andere activiteiten aan, hierover later
meer, en natuurlijk blijft Sportfever het hele
schooljaar. Filip gaat na de kerstvakantie elke
week een andere sportactiviteit ondernemen
met de kinderen die daar zin in hebben.
De kinderen uit de groepen 7 en 8 mochten
de afgelopen weken in tweetallen tijdens de
overblijf leuke spelletjes doen met de groepen
1 t/m 3. Zij konden zich hiervoor inschrijven,
wat ze in groten getale hebben gedaan, dus na
de vakantie gaan we hiermee verder. Tot nu
toe zijn alle kinderen zeer enthousiast, zowel
de groten als de kleintjes!
En natuurlijk wens ik alle kinderen,
(groot)ouders en verzorgers,
alsmede ook alle leerkrachten
en overig personeel fijne
feestdagen en een goede
kerstvakantie. Ik ben
benieuwd naar alle verhalen van de kinderen
na de vakantie!
Ook in het nieuwe jaar kunt U bij mij terecht
met alle vragen, opmerkingen en klachten over
de overblijf. Ik ben telefonisch, via WhatsApp
of SMS bereikbaar op nummer 06-38828738.
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Ook kunt U mij mailen op
oranjenassau@broodspelen.nl.
Zijn er zaken die persoonlijk
besproken moeten worden,
kunnen we een afspraak maken.
Inge, schoolcoördinator Brood & Spelen.
GGDflits Resultaten kindermonitor
Kinderen in Kennemerland bewegen meer en eten
en drinken gezonder

In het voorjaar van 2018 deden ouders van
ruim 10.000 kinderen tussen 0 t/m 11 jaar
mee aan het onderzoek de kindermonitor. Uit
dit onderzoek van GGD en JGZ
Kennemerland naar de gezondheidssituatie van
kinderen in onze regio is veel informatie
gekomen.
Vergeleken met 2014 zijn er in de regio
Kennemerland meer kinderen die regelmatig
bewegen en buiten spelen. Ook is het aantal
kinderen dat dagelijks water drinkt en groente
en fruit eet gestegen. Gemeenten, scholen en
andere organisaties kunnen de resultaten
gebruiken voor de invulling van hun jeugd- en
gezondheidsbeleid. Wil je meer weten? Alle
regionale resultaten, het regiorapport en
achtergrondinformatie zijn te vinden in de
Gezondheidsatlas van GGD Kennemerland. In
februari 2019 verschijnen daar ook de
resultaten van de afzonderlijke gemeenten.
Vragen over de gezondheid of
opvoeding van je kind?
De jeugdarts of -verpleegkundige denkt graag
met je mee. Maak een afspraak met GGD
Kennemerland via 023-7891777 of mail naar
frontofficejgz@vrk.nl.
Wij wensen u gezellige feestdagen en een
heel gelukkig 2019!
Tot maandag 7 januari!

Met een vriendelijke groet,
Team ONS
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