een klein stukje boven de grond vliegen.
Vanaf 5 april komt Mad Science hier op school
een naschoolse wetenschap- en
techniekcursus geven. Meer informatie is te
vinden op https://nederland.madscience.org/
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Jarigen

Komende week zijn Mika,
Justin, Emelie en Laurens
jarig. Wij wensen jullie
alvast een hele fijne
verjaardag

Staking
Zoals u ongetwijfeld uit de media hebt
begrepen wordt er op vrijdag 15 maart een
landelijke onderwijsstaking georganiseerd voor
alle onderwijssectoren. Leraren in het hele
land leggen voor één dag het werk neer. Ook
de Oranje Nassauschool is op deze dag
gesloten. Volgende week ontvangt u een
toelichting op de staking.
Vossenjacht
Als start van het project
‘ONS dorp’, hebben we
afgelopen woensdag een
vossenjacht gehouden in het dorp. Het was,
mede dankzij het prachtige weer, een groot
succes! Via deze weg willen wij alle ouders die
hebben geholpen heel hartelijk danken!
Mad Science

Vanochtend hebben de kinderen van de
groepen 3 t/m 8 een show bijgewoond van
Mad Science.
Jules: Er was een professor die een paar
trucjes deed. Ik vond het het leukst dat hij een
kind liet vliegen. Hij had een soort apparaat
dat lucht kon blazen en daarmee kon een kind

Gevonden voorwerpen
De twee manden met gevonden
voorwerpen puilen weer uit. Mocht
uw kind iets missen dan kunt u de
komende twee weken een kijkje
nemen in de manden bij de gymzaal.
Ze staan in de gang bij de kleedkamers. Alles
wat blijft liggen gaat daarna naar een goed
doel.
Scanners in de bieb
De voorbereidingen waren
al heel lang geleden
getroffen en eindelijk was
het deze week zover: de
bibliotheekboeken kunnen
digitaal worden uitgeleend. Kinderen uit de
bovenbouw helpen bij het scannen en het
terugplaatsen van de boeken. Zo houden we
overzicht en worden de kinderen meer bij de
bieb betrokken. Het systeem heeft uiteindelijk
nog meer mogelijkheden dan alleen uitleen.
Daarover hoort u later meer.
Regenboogpad
Misschien heeft u zich afgevraagd
waarom ons tuinpad er opeens
zo fleurig uitziet. Afgelopen
maandag zijn we hard bezig
geweest om het onderwerp van
ons project, ONS Dorp, in de
school zichtbaar te maken. We
hebben uiteraard nagedacht wat
er allemaal typisch kan zijn voor een dorp. Al
pratende werd het regenboogzebrapad
genoemd, dat ook in Zandvoort ligt. Het leek
ons een goed idee om ook een regenboogpad
te maken met als achterliggende gedachte dat
in ONS Dorp iedereen welkom is.
Sportdag i.v.m. landelijke staking
BSO de Duinclub organiseert op vrijdag 15
maart, de dag van de landelijke
onderwijsstaking, een sportdag voor kinderen.
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De opbrengst van deze dag is voor de ‘Fun
Foundation’. Kinderen mogen op deze dag
tussen 8.30 en 17.30 uur komen sporten, ook
de kinderen die normaal niet op deze opvang
zitten.
8.30-12.00 uur 6 sportonderdelen
12.0-13.00 pannenkoekenfestijn
13.00-17.00 uur voetbaltoernooi
17.00 uur afsluiting met ouders
(touwtrekwedstrijd tussen ouders en
kinderen) Kosten: 25 euro. Schrijf je vóór 8
maart in via
sportbsodeduinclub@sportfever.nl
Lunch
Op de site van het Voedingscentrum staan
goede tips over het maken van een gezonde
lunch:
https://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kinden-ik/alles-over-gezond-eten-voor-kinderenvan-4-13-jaar/gezond-eten-en-drinken-voorkinderen-4-13-jaar-/wat-geef-ik-mijn-kind-bijontbijt-en-lunch-4-13-jaar-.aspx

We wensen u een heel goed weekend!

Met een vriendelijke groet,
Team ONS
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