ochtends en de groepen 7 en 8 ’s middags. Via
Mijnschoolinfo ontvangt u hierover meer
informatie.

Weekbrief 29, 18-04-2019
Jarigen

In de meivakantie is het
feest bij Bobbi, Joëlla, Figo,
Bo, Viggo, Nolan, Damiën,
Wolf, Madeline, Kasper,
en Pim. In de week na de
vakantie zijn Sawyer, Mikki, Tom en Poppy
jarig. Wij wensen jullie alvast een hele fijne
verjaardag!
Vrije dagen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren

19-04 t/m 05-05
30-05 t/m 02-06
10-06

Geslaagd
Gisteren heeft
Marjan Coenders,
na een opleiding
van anderhalf jaar
en een mooie
eindpresentatie
over
kleuteronderwijs,
haar certificaat
‘Specialist Jonge
Kind’ gehaald. Wij
zijn trots op onze
collega!
Kijkavond
Bij de start van de kijkavond hebben de
kinderen een flashmob opgevoerd. Daarna
hebben de kinderen in de klassen laten zien
waar ze de afgelopen weken aan gewerkt
hebben. Fijn dat er zoveel ouders op de
kijkavond waren!
Sportdag groepen 5 t/m 8
Op maandag 27 mei vindt de jaarlijkse
sportdag plaats van de groepen 5 t/m 8 op het
Duintjesveld. De groepen 5 en 6 sporten ’s

Paasdienst
Tijdens de paasdienst van komende zondag,
die om 10 uur start in de protestantse kerk,
worden er voor de kinderen paaseitjes
verstopt rondom de kerk. Iedereen is van
harte welkom in deze dienst!
Dienst 4 mei
Vanwege de dodenherdenking is er op 4 mei
om 19 uur een dienst in de protestantse kerk.
Alle kinderen van de groepen 6 tot en met 8
mogen meezingen in deze dienst. Er wordt
gezongen: ‘De speeltuin’ van Marco Borsato
en ‘Vrij’ van 123Zing. Beide nummers zijn te
vinden op Youtube.
Speelterreintje
Wellicht heeft u in de Zandvoortse Courant
gelezen dat de gemeente op zoek was naar
een plek voor een speelgelegenheid voor
kinderen van ongeveer 4 tot en met 8 jaar. Als
school willen we daar graag aan meewerken,
mede omdat dit ook aantrekkelijk is voor de
kinderen van onze school. De exacte plek
wordt nog bepaald en zal in elk geval aan de
voorzijde zijn. Uiteraard zal ook de veiligheid
een onderdeel zijn van het overleg. Zodra er
meer bekend is, lichten we u in. In een
gesprek heeft de gemeente aangegeven in een
later stadium mee te willen denken over de
vergroening van het grote plein. dat vinden we
een heel positief gebaar!
Actie voor Kika
Reno uit groep 6 is
een actie gestart
voor Kika. Op 16
mei wordt zijn haar
afgeknipt voor
Stichting
Haarwensen en dit
combineert hij met het ophalen van geld voor
Kika. Op
https://www.actievoorkika.nl/kaal-voorkika-ik-geef-mijn-haar-wat-geef-jij lees je
meer over zijn actie. Van harte aanbevolen!
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Figuranten gezocht
Op zaterdag 4 mei worden er
scènes voor de film ‘Drijfzand’
op school opgenomen. Voor
deze scènes worden nog
figuranten gezocht. In
bijgevoegde flyer vindt u meer informatie.
Vakantie
sportinstuif
De meivakantie
staat voor de deur
en dat betekent natuurlijk dat wij weer een
vakantie sportinstuif organiseren. De vakantie
sportinstuif is op donderdag 25 april van
14.00 - 16.00 uur in de gymzaal in De
Blauwe Tram Zandvoort. De vakantie
sportinstuif is gratis en voor alle kinderen van
groep 3 t/m 8 en staat dit keer in het teken
van balsporten.
Komen jullie ook gezellig meedoen?
Naast bovenstaande activiteit organiseert
Team Sportservice iedere week een
sportinstuif . In de bijlage vindt u een flyer
met meer informatie hierover.

We wensen u
gezellige paasdagen
en een hele fijne
vakantie! Tot
maandag 6 mei om
8.30 uur!

Met een vriendelijke groet,
Team ONS
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