meer informatie over onze sponsorloop. Zet
de datum alvast in uw agenda!
Laia, namens de leerlingeraad van de O.N.S.

Weekbrief 25, 22-03-2019
Jarigen
Afgelopen week was het
feest bij Storm, Fien, Phi
Lou, Jackson en Julia.
Komende week zijn Jack,
Harley, Louys, Bodi, Fedde,
Robbie, Felix en Benjamin
jarig. Wij wensen jullie alvast een hele fijne
verjaardag!
Vakantierooster 2019-2020
Hieronder vindt u alvast het vakantierooster
voor het schooljaar 2019-2020. De
studiedagen voor komend schooljaar worden
nog gepland. Daarover ontvangt later bericht.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
voorjaarsvakantie
Goede vrijdag/ Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

19-10-19 t/m 27-10-19
21-12-19 t/m 05-01-20
15-02-20 t/m 23-02-20
10-04-20 t/m 13-04-20
25-04-20 t/m 10-05-20
21-05-20 t/m 24-05-20
30-05-20 t/m 01-06-20
04-07-20 t/m 16-08-20

Goede doel
Wij hebben met
de leerlingenraad
dit jaar Villa
pardoes als goed
doel gekozen. Op woensdag 29 mei
organiseren wij voor de groepen 3 t/m 8 een
sponsorloop om geld op te halen voor dit
goede doel. Villa Pardoes is een vakantieplek
voor gezinnen met een ernstig ziek of
gehandicapt kind. Een aantal gezinnen van onze
school is hier geweest.
Als je meer wilt weten over Villa Pardoes, kijk
dan komende dinsdag 26 maart om 20.30 uur
op RTL4 naar de aflevering van Beau Five Days
Inside of lees de flyer die aan deze weekbrief
is toegevoegd. Na de meivakantie ontvangt u

Gevonden voorwerpen
Laatste week! De twee manden
met gevonden voorwerpen puilen
weer uit. Mocht uw kind iets
missen dan kunt u de komende
week nog 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.
Videoclip
Via onderstaande link kunt u de clip van René
Froger en Samantha Steenwijk bekijken die
deels hier op school is opgenomen en waar
onze leerling Damian in speelt.
https://www.youtube.com/watch?v=IxlYcV9nai
M&feature=youtu.be
Film
De locatie van onze school is blijkbaar erg in
trek. Afgelopen week kwam er een filmploeg
langs die ook interesse had om hier te komen
filmen. Het gaat om de film ‘Drijfzand’. De
opnames zullen op zaterdag 4 mei (in de
meivakantie) plaatsvinden. Voor deze opnames
worden figuranten gezocht. Zowel voor een
halve als voor een hele dag. In de bijlage vindt
u een flyer met meer informatie hierover.

We wensen u een heel goed weekend!

Met een vriendelijke groet,
Team ONS

Oranje Nassauschool Zandvoort

