Opgeven kan via www.hartekind.nl/challenge,
daar vind je ook meteen alle informatie over
dit evenement. Zien we je daar?

Weekbrief 16, 20-12-2019
Jarigen
In de kerstvakantie is het
feest bij Britt, Lyra, Ace,
Nawaii, Ella, Koen, Julia,
Eytan en Dick. In de week
na de kersvakantie zijn
Dean en Nova jarig. Wij
wensen jullie alvast een hele fijne verjaardag!
Nieuwsbrief TWijs
In de bijlage vindt u een nieuwsbrief met
daarin allerlei informatie over de fusie.

Basketbaltoernooi
Op zaterdag 11 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!
Kwijt
Mick uit groep 7 is zijn Stone Island jas kwijt.
Het is een donkerblauwe jas met een
capuchon. Maat 10 jaar. Mocht u deze jas
vinden, dan kunt u hem afgeven bij groep 7a.
Ondertussen bij de Overblijf
Namens het hele team van Brood & Spelen
wens ik U:

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!
Hartekind Challenge 2020
Heb je al gehoord dat de Hartekind
Challenge 2020 plaatsvindt op het Circuit
van Zandvoort? Bij jou in de buurt dus! Je
kunt zondag 29 maart meedoen aan de
speciale Kids Run van 900 meter of 2,2 km. Je
start vanuit de Pitstraat, waar normaal de
raceauto’s van start gaan. Daarna ren je door
de scherpe Tarzanbocht en over de Hunzerug.
Je komt onderweg raceauto’s tegen en hoort
gave muziek. Als je meedoet aan deze run,
krijg je niet alleen een startbewijs, maar ook
een uniek Hartekind shirt en
mag je een rondje meerijden
op de BMW Driving
Experience!

Een fijne kerstvakantie en tot in het nieuwe
jaar! Inge, schoolcoördinator Brood & Spelen.
T 06-38828738. M
oranjenassau@broodspelen.nl
We wensen u een hele fijne vakantie!

Met een vriendelijke groet,
Team ONS

Oranje Nassauschool Zandvoort

