Weekbrief 20, 08-02-2019
Jarigen

Komende week zijn Boet, Siem,
Jessie, Dina, Quinty en Esmée
jarig. Wij wensen jullie alvast een
hele fijne verjaardag!

Studiedagen
Zowel op vrijdag 15 februari als op maandag
25 februari is er een studiedag voor de
leerkrachten. Voor de kinderen duurt de
voorjaarsvakantie dus twee dagen langer.
Dansvoorstelling
De kinderen van de groepen 7
zijn afgelopen maandag naar de
toneelschuur geweest om een
dansvoorstelling te bezoeken.
Roosmarijn en Puck: Het stuk
heette Trekvogels. Het was
een moderne dans. Wij vonden dat het
verhaal best moeilijk te begrijpen was. De
dansers konden wel heel goed dansen.
Achterop het podium zaten twee mannen die
op een saxofoon, een trompet en een gitaar
alle geluidseffecten deden. Dat was heel knap.
Muurtje
Het is de bedoeling dat de kinderen via het
hek het terrein van de school op komen en
niet over het muurtje stappen. De
leerkrachten wijzen de kinderen daarop. Wilt
u dat ook doen alstublieft?

Voor kinderen van 4 tot 6 jaar is er levend
kwartetten van 10.30-11.30 uur. Verzamelen
om 10.15 uur. Kosten: €5,00
Kinderen vanaf 7 jaar kunnen outdoor laser
gamen van 12.00-13.00 uur. Kosten €9,00
Inschrijven kan tot 13 februari via
sportbsodeduinclub@sportfever.nl
Actie ‘slapende spijkerbroeken’

Ook komende week kunnen er nog
spijkerbroeken worden ingeleverd op
school. In een paar bovenbouwgroepen
zijn er kinderen van het Sancta geweest
om uitleg te geven over hun actie waarbij
ze ‘slapende spijkerbroeken’ gaan verzamelen.
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.
De Haarlemse organisatie
C-Campus gaat ervoor
zorgen dat deze
spijkerbroeken een tweede
leven krijgen.
Mocht u ‘slapende spijkerbroeken’ thuis
hebben, dan kunt u deze ook de komende
week nog inleveren in één van de groepen 6
t/m 8. De broeken worden komende vrijdag
door de kinderen van het Sancta opgehaald.

We wensen u een heel goed weekend!

Sport Adventure dag Sportfever
Op 20 februari organiseert Sportfever een dag
met allerlei leuke activiteiten.

Met een vriendelijke groet,
Team ONS

Voor kinderen van 2 tot 4 jaar zijn er
apeleuke sportactiviteiten van 9.30-10.15 uur.
9.15 uur aanwezig. Kosten: €2,50
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