Weekbrief 17, 10-01-2020
Jarigen

Komende week zijn Mirren,
Ties, Ashley, Zoë, Isabella, Saul
en Bente jarig. Wij wensen
jullie alvast een hele fijne
verjaardag!

Ouderavond
De MR organiseert op donderdag 23 januari
een informatieve ouderavond over het thema
veiligheid. Via Mijnschoolinfo heeft u afgelopen
week een mail gehad hierover. In de bijlage
van deze weekbrief vindt u een flyer met
daarop de uitnodiging van de MR. Het belooft
een interessante avond te worden! U komt
toch ook? U kunt zich inschrijven via
Mijnschoolinfo.
Staking
Zoals u wellicht in de media heeft vernomen
organiseren de grote bonden op 30 en 31
januari een tweedaagse onderwijsstaking.
Zodra bekend is hoeveel leerkrachten er gaan
staken en of de hele school dicht gaat dan
hoort u dat van ons.
Basketbaltoernooi
Morgen (11januari) 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!

Wasvoorschrift
Plakkaatverf
In plakkaatverf zitten
milieuvriendelijke kleurstoffen
die worden geactiveerd bij
hoge temperaturen.
De kleurstof fixeert dan in het kledingstuk en
is er nog heel moeilijk uit te krijgen. Het is dus
van belang om eerst de vlek eruit te wassen
met koud water (evt. met een vlekkenmiddel)
en het kledingstuk pas daarna in de
wasmachine te doen.
Ondertussen bij de Overblijf
Allereerst wens ik iedereen namens het hele
team een fantastisch 2020, gevuld met
gezondheid en geluk!
Dit jaar zoeken we nog iemand voor ons team
en wel specifiek voor de donderdag. Heeft U
op de donderdag tussen de middag tijd en lijkt
het U leuk om wat meer betrokken te zijn bij
de school van Uw kind(eren)? Of misschien
kent U iemand die hier geschikt voor zou zijn?
De overblijf duurt van 12 uur tot 13.05 uur en
U ontvangt maandelijks een leuke vergoeding.
Ook is er elk jaar een teamuitje.
U kunt altijd contact opnemen met mij op
telefoonnummer 06-38828738 of via
oranjenassau@broodspelen.nl, of U kunt het
doorgeven aan de leerkracht van Uw kind.
We zoeken in eerste instantie iemand voor op
het kleuterplein (groepen 1 t/m 3), maar er
kan desgewenst ook geruild worden met een
medewerker van het grote plein (4 t/m 8).
Tevens zijn er nog mogelijkheden om gebruik
te maken van het veld en bij slecht weer de
gymzaal.
Extra invallers zijn ook nog steeds welkom,
dus mocht U niet elke week willen, maar wel
af en toe een keertje, ook dan hoor ik graag
van U.
Tot de volgende keer!
Inge, schoolcoördinator Brood & Spelen.
We wensen u een heel goed weekend!

Met een vriendelijke groet,
Team ONS

Oranje Nassauschool Zandvoort

