Wat zijn slapende spijkerbroeken? Uit
onderzoek blijkt dat er binnen een gezin één
of meerdere spijkerbroeken zijn die niet meer
worden gebruikt. Deze spijkerbroeken
worden ‘slapende spijkerbroeken’ genoemd.
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Jarigen

Komende week zijn Rhowyn,
Daan, Maggie en Rover jarig.
Wij wensen jullie alvast een
hele fijne verjaardag!
Dansworkshop
De kinderen van de
groepen 7 hebben
afgelopen woensdag een
dansworkshop gevolgd.
Samuel: Het ging over vijf
vluchtelingen die naar
Amerika gingen om een
goed leven te krijgen. Ze
hadden maar één koffer bij zich en ze kenden
elkaar allemaal niet. Wij moesten groepjes
maken en zelf een dans verzinnen. Daarna
gingen we onze dans opvoeren voor de klas.
Komende maandag gaan de kinderen in de
toneelschuur naar de dansvoorstelling
‘Trekvogels’ van het internationaal
dansgezelschap Vrije Voeten.

ONS Talent
Afgelopen vrijdag hebben alle kinderen kunnen
genieten van optredens van verschillende
klassen. Het was weer een groot succes!

Actie ‘slapende spijkerbroeken’
Het Lyceum Sancta Maria heeft tijdens de
UNESCO-week aandacht besteed aan
circulaire economie, een belangrijk thema
binnen duurzaamheid. Naar aanleiding hiervan
hebben leerlingen uit de tweede klas een actie
bedacht waarbij zij de hulp van basisscholen
inroepen. De actie houdt in dat alle leerlingen
op het Sancta en
basisschoolleerlingen
‘slapende
spijkerbroeken’ gaan
verzamelen.

Op het Sancta worden op 15 februari alle
spijkerbroeken die zijn ingezameld aan elkaar
geknoopt en leerlingen uit klas 1 en 2 maken
vervolgens één grote cirkel. De cirkel staat
symbool voor Haarlem als cirkelstad; een stad
waar veel aandacht is voor circulaire
economie.
C-Campus gaat ervoor zorgen dat er een
tweede leven aan de spijkerbroeken wordt
geven. Deze Haarlemse organisatie ontwikkelt
nieuwe producten en toepassingen op basis
van 'slapende spijkerbroeken'.
Mocht u ‘slapende spijkerbroeken’ thuis
hebben, dan kunt u deze de komende week
inleveren op de Deel. De broeken worden de
week erop door de kinderen van het Sancta
opgehaald.
Ondertussen bij de Overblijf
En toen was er sneeuw.
Eindelijk! Wat een feest voor
de (meeste) kinderen.
Sneeuwballen gooien is
duidelijk favoriet, maar er
werd ook veel gegleden en natuurlijk werden
er ook sneeuwengelen gemaakt.
Deze week zijn ook de eerste yogalessen
begonnen. Door de vele aanmeldingen zijn de
kinderen verdeeld over zes groepen. De
eerste twee groepen waren dinsdag aan de
beurt en waren erg enthousiast, deden
supergoed mee en hebben
alweer zin in de volgende les!
Rest mij nog iedereen een fijn
weekend te wensen, tot de
volgende keer!
Inge, schoolcoördinator Brood & Spelen.

We wensen u een heel goed weekend!

Met een vriendelijke groet,
Team ONS

Oranje Nassauschool Zandvoort

