Weekbrief 19, 24-01-2020
Jarigen

Agenda
30 en 31 jan.
14 feb.
15 t/m 23 feb.
24 feb.

Komende week zijn Maygan,
Keanu, Katelyn, Lisa, Olivia,
Beau Damian, Mia en Mick
jarig. Wij wensen jullie alvast
een hele fijne verjaardag!

Stakingsdagen
Studiedag
Voorjaarsvakantie
Studiedag

Personeel
Denise Aardewerk (één van onze intern
begeleiders) heeft bij het bestuur waar zij ook
twee dagen werkt, een baan aangeboden
gekregen waarin zij een meer overkoepelende
functie krijgt. Dat betekent dat Denise per 1
februari niet meer op de ONS werkt. Voor
ons heel jammer, voor Denise een mooie
kans. Totdat wij een nieuwe intern begeleider
hebben gevonden gaat Irma Simonatti (ook
intern begeleider) iets meer werken en
worden er wat taken overgenomen door
Nynke Ott. Nynke is een bekend gezicht in
de school.

ONS talent
Vanmiddag heeft een aantal klassen
een optreden verzorgd voor de
andere groepen.
Esmee en Mia: De kleuters hadden
een liedje gezongen over een roodborstje.
Groep 8 deed een liedje van de Snollebollekes
en groep 3 deed een woordenlied. Er waren
nog meer optredens. Onze klas deed de
mummiedans. Het was heel erg leuk!
Mijnschoolinfo
Bij Mijnschoolinfo wordt op dit moment hard
gewerkt aan het doorvoeren van wat
verbeteringen. Daardoor kan het voorkomen
dat u twee mailtjes krijgt i.p.v. één. U ontvangt
binnenkort een mailtje van Mijnschoolinfo
over de nieuwe mogelijkheden.
We wensen u een heel goed weekend!

Met een vriendelijke groet,
Team ONS

Ouderavond
De informatieavond rondom het thema
veiligheid was een geslaagde avond! Tijdens
het eerste gedeelte hebben ouders en
leerkrachten kunnen genieten van de
lezing over mediawijsheid van Harm
Hofstede. Een inspirerende lezing
waar we allemaal nog wel wat van
konden leren. Tijdens het tweede
gedeelte van de avond kon bij Harm
Hofstede het spel ‘FF Offline’ gespeeld
worden of er kon voor een EHBO workshop
worden gekozen. Deze workshop werd
verzorgd door Annemieke van Limbeek.

Oranje Nassauschool Zandvoort

