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Jarigen
Komende week Max, Djoeke,
Julia, Shiraaz, Bente, Jill en
Livia jarig. Wij wensen jullie
alvast een hele fijne
verjaardag!

Schoolvoetbal
Wellicht heeft u het al in de
Zandvoortse Courant
gelezen: De kinderen hebben
het afgelopen maandag en
dinsdag heel goed gedaan
tijdens het jaarlijkse
schoolvoetbaltoernooi. In verschillende poules
eindigden de meiden van groep 7a , 7b en 8
alledrie op de eerste plaats, werden de
jongens van van groep 7a en 7b ook eerste en
de jongens van groep 8 derde. De jongens van
7b kregen ook nog eens de sportiviteitsprijs
en als school gingen we met de wisselbeker
naar huis. Allemaal van harte gefeliciteerd!

Aan het eind van het bezoek
kregen we allemaal een
dopper met de vlag van
Zandvoort erop.
Beach Clean Up Rotary Zandvoort
Op zaterdag 1 juni 2019 organiseert Rotary
Club Zandvoort in samenwerking met
Surfriders Foundation Holland een Beach
Clean Up activiteit. Dit evenement maakt
onderdeel uit van de landelijke campagne van
Rotary Nederland om de ‘Plastic Soup’ tegen
te gaan. Iedereen is van harte uitgenodigd om
te komen helpen. Hoe meer helpende handen,
hoe beter en hoe schoner ons mooie
Zandvoortse strand. We verzamelen om 8.00
uur ’s ochtends bij strandtent Plazand.
Hopelijk tot 1 juni!
Rotary Zandvoort

We wensen u een heel goed weekend!

Met een vriendelijke groet,
Team ONS

Bezoek gemeenteraad groep 8
Groep 8 heeft vandaag
een bezoek gebracht
aan de gemeenteraad
van Zandvoort. Eva:
We mochten op de
tribune in de raadszaal
zitten. We werden per groepje naar voren
geroepen om de plannen die we tijdens het
thema voor het dorp hadden bedeacht te
presenteren. Na een korte pauze kregen we
feedback van twee raadsleden en twee
wethouders. Deze mensen waren heel
enthousiast. Over een paar plannen zijn
meteen afspraken gemaakt. Emily en ik hadden
een plan voor Pluspunt bedacht. Er wordt nu
een gesprek geregeld met de baas van
Pluspunt.
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