Weekbrief 27, 05-04-2019
Jarigen

Komende week zijn Liv, Roos,
Ayden, Lana en Jesse jarig.
Wij wensen jullie alvast een
hele fijne verjaardag!

Verkeersexamen
De kinderen van de groepen 7
hebben de afgelopen dagen
zowel het theorie-examen als
het praktijkexamen afgelegd.
Alle kinderen zijn geslaagd. Van harte
gefeliciteerd!
Save the date!!
Op dinsdag 14 mei wordt
er een interessante
ouderavond georganiseerd
waarbij ook een spreker aanwezig zal zijn. Via
Mijnschoolinfo ontvangt u een uitnodiging
voor deze avond.
Kijkavond
Op dinsdag 16 april sluiten we het thema
‘ONS dorp’ af met een kijkmiddag/avond. U
bent van 17.00 tot 18.30 uur van harte
welkom om het werk van uw kind te komen
bekijken. Via Mijnschoolinfo ontvangt u
hierover nog een aparte mail.
Voetbaltoernooi
Op 8 en 9 april doet een
aantal kinderen van de
groepen 7 en 8 na schooltijd
mee aan het jaarlijkse
schoolvoetbaltoernooi.
U bent van harte welkom om de kinderen te
komen aanmoedigen bij SV Zandvoort.

Voorstelling groepen 3 en 4
De kinderen van de groepen 3 en 4 zijn
vandaag naar de voorstelling ‘De kleine
vuurtorenwachter’ geweest in de Krocht.
Felix en Sawyer: Het ging over een vader en
een opa. Toen de opa dood was gegaan werd
de vader vuurtorenwachter. De vader was
later in de zee gevallen, maar
hij werd gered door een
potvis. Aan het einde van de
voorstelling gingen de spelers
buigen en kregen we allemaal
een schelp.
Sponsorloop Peuterspeelzaal Dribbel
Op zaterdagmorgen 13 april
10.00 uur organiseert
Peuterspeelzaal Dribbel een
sponsorloop voor alle peuters
(ingang kleuterschool). Vóór de sponsorloop
zullen de peuters eerst beginnen met een
warming up. Voor de ouders is er koffie/ taart
en voor de kinderen limonade en
pannenkoeken. Na de sponsorloop zal er nog
een leuke poppenkastvoorstelling gegeven
worden. Hierbij zijn ook alle kinderen van
groep 1 en 2 welkom.
De opbrengst van deze ochtend gaat naar de
nieuwe glijbaan, die medio mei op het
peuterplein geplaatst zal worden. Komen jullie
allemaal de peuters aanmoedigen en wat
lekkers eten/ poppenkast kijken ?
Zandvoorts museum
De komende periode worden er
allerlei verschillende activiteiten
georganiseerd in het Zandvoorts
Museum. Zie voor meer informatie:
https://www.zandvoortsmuseum.nl/nl/agend
a
We wensen u een heel goed weekend!

Met een vriendelijke groet,
Team ONS
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