boten. We speelden pim, pam, pet. Je mocht
iets in het schilderij noemen waarvan de naam
begon met de letter waar het draaiwieltje bij
was gestopt.
Weekbrief 25, 13-03-2020
Jarigen
Komende week zijn Per, Storm,
Fien, Phi Lou, Jackson en Julia
jarig. Wij wensen jullie alvast een
hele fijne verjaardag!
Rapporten
Vandaag heeft uw kind zijn/haar rapport mee
naar huis gekregen. Vanaf nu mogen de
rapportmappen thuis worden bewaard. Uw
kind krijgt de volgende keer een envelop mee
met daarin het rapport. U kunt het rapport
thuis dan toevoegen aan de map.
Dit geldt niet voor de kinderen van de
groepen 8. Na de musical willen we graag
feestelijk de rapporten uitdelen. Van deze
kinderen mag de map dus wel weer mee naar
school.

Ondertussen bij de overblijf
De kinderen zijn dolenthousiast over het
nieuwe speeltuintje! Elke dag staan er weer
kinderen in de rij om door Tom rondgedraaid
te worden. Ook hebben de kinderen de
afgelopen weken weer leuke activiteiten
kunnen doen met Cliff, zoals boogschieten,
trefbal, parcourtje, en natuurlijk de favoriet
van vele kids: knotshockey.
We hebben door de weersomstandigheden de
afgelopen weken een paar keer binnen
gespeeld tijdens de overblijf, ook heel leuk,
maar nog even en dan hopen we weer zonder
jas buiten te kunnen spelen!

Inge, schoolcoördinator Brood & Spelen.
Poffertjes
Binnenkort opent
‘Original Stroopwafel’
aan het Raadhuisplein.
Afgelopen woensdag
kamen zij naar school
om de poffertjesplaten uit te proberen. De
kinderen mochten lekker poffertjes proeven.
Dat was een enorm succes! Nogmaals heel
hartelijk dank!!
Frans Hals museum
De groepen 3 zijn afgelopen
woensdag naar het Frans
Hals museum geweest.
Lana, Per en Senna: Eerst
gingen we onze handen
wassen, daarna kregen we
een rondleiding door het
museum. We mochten allerlei schilderijen
bekijken en een mevrouw en een meneer
vertelden allemaal rare, grappige en enge
verhalen bij de schilderijen. We gingen ook
naar een heel groot schilderij met heel veel

Pakketjes werk
Zoals u in de brief van gisteren heeft kunnen
lezen hebben we de leerkrachten gevraagd
“pakketjes werk” voor te bereiden voor als
kinderen thuis komen te zitten of op school
verdeeld moeten worden. Dit kan zijn in de
vorm van een werkboekje, maar dit kunnen
ook andere (digitale)opdrachten zijn. Helaas
kost het wel even tijd om dit te regelen.
Temeer omdat er gistermiddag en gisteravond
ook nog oudergesprekken geweest zijn. Wij
vragen u daarom nog even geduld. Mocht uw
kind een abonnement hebben op bv. Squla dan
kan hij/zij daar natuurlijk ook mee aan de slag.
We wensen u een heel fijn weekend!

Met een vriendelijke groet,
Team ONS

Oranje Nassauschool Zandvoort

