Weekbrief 20, 03-02-2020
Jarigen

Komende week zijn Rhowyn,
Maggie, Quinn en Rover jarig. Wij
wensen jullie alvast een hele fijne
verjaardag!

Agenda
14 feb
15 t/m 23 feb
24 feb
28 feb

studiedag
voorjaarsvakantie
studiedag
opening speeltuintje

Start Ester Bleichrodt
Komende woensdag start Ester Bleichrodt op
de ONS. Wij willen haar van harte welkom
heten! Ester Bleichrodt en Martha Hoekstra
vormen vanaf dat moment samen de directie
van de ONS. Het mailadres waarop zij zijn te
bereiken wordt vanaf woensdag
directie@onschool.nl
Speeltuintje
Deze week wordt er gestart met
de bouw van een speeltuintje op
de hoek van het grasveld voor de
school. Dit speeltuintje is een
initiatief van een aantal bewoners in de buurt.
Oorspronkelijk was het op een andere plek
gepland, maar na bezwaar van omwonenden
heeft de gemeente vorig jaar contact met ons
opgenomen is besloten het speeltuintje op ons
terrein te realiseren. De komende weken zal
er hard gewerkt worden aan de bouw van het
speeltuintje. Op vrijdag 28 februari zal er om
15.15 uur een officiële opening plaatsvinden.

en door het centrum verwonder je je
onderweg over de mooiste lichtkunstwerken
en –acts. Gezinnen met kinderen kunnen
meedoen aan de Family Walk van 6 km. Meer
informatie is te vinden op
www.zandvoortlightwalk.nl
Stoere meidendag
Scouting Stella Maris - St. Willibrordus nodigt
alle meisjes van 7 tot 11 jaar uit voor de
Stoere Meidendag. De Stoere Meidendag vindt
plaats op zaterdag 8 februari van 10:00
uur tot 12:00 uur. Alle activiteiten zijn op
het terrein van de scoutinggroep aan de
Heimansstraat in Zandvoort.
De vrijwilligers van de scoutinggroep hebben
een bomvol én uitdagend programma in elkaar
gezet om de meiden kennis te laten maken
met scouting. Meer informatie en inschrijven
kan via www.wilste.nl
We wensen u een hele fijne week!

Met een vriendelijke groet,
Team ONS

Zandvoort Light Walk
Sportorganisatie Le Champignon
organiseert op zaterdag 22
januari de Zandvoort Light
Walk. Tijdens een wandeling over het strand

Oranje Nassauschool Zandvoort

