Weekbrief 21, 15-02-2019
Jarigen

In de voorjaarsvakantie is het
feest bij Robyn, Melissa,
Cherryann, Floris en Kay. In de
week na de vakantie zijn Sepp,
Nikita, Maura en Valentijn jarig.
Wij wensen jullie alvast een hele fijne
verjaardag!
Studiedag
Denkt u eraan dat de kinderen op maandag 25
februari vrij zijn i.v.m. een studiedag voor de
leerkrachten? De school start weer op dinsdag
26 februari om 8.30 uur.
10 minutengesprekken en rapport
In de week van 4 maart zullen er 10
minutengesprekken worden gehouden. Via
Mijnschoolinfo ontvangt u hiervoor een
uitnodiging. Mocht het rapport van uw kind
nog thuis liggen, wilt u het dan na de vakantie
meegeven naar school?
Gym
In de week na de vakantie
komt juf Karin op dinsdag gym
geven i.p.v. op vrijdag. Dat
betekent dat de groepen die
normaal gesproken op vrijdag gym hebben op
dinsdag 26 februari hun gymspullen mee
moeten nemen.
Opening jaarthema
Via Mijnschoolinfo heeft u
een mail ontvangen over
de opening van het
jaarthema op woensdag 27 februari. Vindt u
het leuk om ons van 10.00 tot 12.00 uur te
helpen met de vossenjacht dan kunt u dat
aangeven bij de leerkracht van uw kind. Per
groep hebben we ongeveer 5 ouders nodig.

De grote Verkeerstest
De Grote Verkeerstest is
een nieuw
spelprogramma van
Nickelodeon dat in
samenwerking met Veilig Verkeer Nederland
(VVN) wordt uitgezonden. In deze show staan
spel en plezier voorop en tegelijkertijd wordt
de verkeerskennis getest.
Basisschoolleerlingen uit Nederland en België
strijden om wie het meeste weet en wie het
veiligst onderweg is. Het programma wordt
uitgezonden in aanloop naar het Nationaal
VVN Verkeersexamen dat op 4 april door
kinderen in groep 7 wordt afgelegd. De grote
Verkeerstest is vanaf 3 maart elke
zondagavond te zien om 18.00 uur op
Nickelodeon.
Mad Science komt op De Oranje
Nassauschool!
Na een knallende aftrap met een spectaculaire
science show op 1-3-2019, kunnen leerlingen
van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de
naschoolse wetenschap- en techniekcursus.
De cursus is op vrijdag om 15.00 u, vanaf 5-42019. De lessen duren een uur.
De kinderen
worden zes weken
lang meegenomen in
de wondere wereld
van experimenten,
proefjes en demonstraties. Elke week staat
een nieuw thema centraal en wordt de
wetenschap en techniek die daarachter zit
uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan
de slag als een echte wetenschapper!
De cursus van dit schooljaar heet Natuurlijk
Natuurkunde. We gaan aan de slag met
beweging, geluid, licht, elektriciteit, magneten
en warmte.
Na de show krijgen de kinderen de
inschrijfinformatie mee naar huis.
Ondertussen bij de Overblijf
Schreef ik de vorige keer nog hoe blij we
allemaal waren met de sneeuw, voelde het
deze week al af en toe als lente. Op het
kleuterplein spelen de kinderen weer lekker in
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de zandbak en nog even en we kunnen
allemaal weer ‘metzonderjas’ naar buiten.
De yogadinsdagen blijken een groot succes.
Met de laatste inschrijvingen erbij zitten we nu
op 7 groepen. Deze
week waren een groep
jongens en meisjes uit
6a en alle meiden uit
7b aan de beurt voor
een heerlijk half uurtje
yoga.
De meeste kinderen geven aan nog niet
eerder een yogales te hebben gevolgd, en zijn
er vervolgens dan toch heel erg goed in.
Superleuk om te zien.
Voor nu wens ik iedereen een heerlijke
vakantie, met veel zon (en sneeuw voor de
mensen die op wintersport gaan)!
Inge, schoolcoördinator Brood & Spelen.

We wensen u een hele fijne vakantie!
Tot dinsdag 26 februari om 8.30 uur.

Met een vriendelijke groet,
Team ONS
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