Weekbrief 30, 10-05-2019
Jarigen

Komende week zijn Joy,
Benjamin, Skylar, Annabel,
Finch, Lily, Amélie, Keanu en
Zeeger jarig. Wij wensen jullie
alvast een hele fijne verjaardag!

Wandelvierdaagse
Van 4 t/m 7 juni wordt de jaarlijkse
wandelvierdaagse gehouden. In de bijlage vindt
u een flyer met alle benodigde informatie.
Bezoek monument en erebegraafplaats
Afgelopen dinsdag hebben de
kinderen van groep 8 een
bezoek gebracht aan het door
onze school geadopteerde
monument in de duinen en aan de
erebegraafplaats. De kinderen hebben bij het
monument een moment van stilte gehouden
en een bloemenkrans gelegd. Bij de
erebegraafplaats hebben de kinderen
gedichten voorgelezen en losse bloemen bij
een aantal graven gelegd.
Sport en spel tijdens TSO
Vanaf deze week komt Cliff Rijssel één keer
per week tijdens de overblijf om allerlei sporten spelactiviteiten met de kinderen te doen.
Op deze manier hebben we een goede
vervanging gevonden voor Filip die, sinds
Sportfever in Zandvoort is gestopt, al een
aantal weken niet meer op school is geweest.
Veel kinderen kennen Cliff van de Ducksport.
Bezoek boerderij
Sem: We zijn met de klas naar een boerderij
in Amstelveen geweest. We gingen eerst naar
de koeien toe. Daar leerden we over
krachtvoer en dat alle melkkoeien bij elkaar
staan. De koeien die niet worden gemolken
worden later verkocht. De koeien hadden

allemaal een halsband waardoor
de computer kon zien hoeveel
voer ze mochten. Als een koe
minder melk geeft krijgt ie ook
minder te eten. De melk wordt
bewaard in een hele grote tank die later door
de fabriek wordt geleegd. Het was heel leuk
en interessant om te zien. Het leukste was dat
we kleine kalfjes en lammetjes mochten aaien.
Ondertussen bij de Overblijf
Dinsdag voor de vakantie heeft een groot deel
van het team deelgenomen aan de
basistraining van Brood & Spelen. Aan het
begin van het komende schooljaar staat er
weer een training gepland.
We hebben het team dit schooljaar al kunnen
uitbreiden met een paar medewerkers, maar
zijn (ook voor het komende schooljaar) nog
op zoek naar enthousiaste (groot)ouders die
het leuk vinden om af en toe een handje te
helpen bij de overblijf. Bent U of kent U zo
iemand, laat het ons weten! Onderaan dit stukje
vindt U mijn contactgegevens.
Voor de vakantie heb ik ook de voorlopig
laatste yogales gegeven. Ik kijk terug op een
zeer geslaagd project, vooral door het
enthousiasme van de kinderen. Dit project
krijgt zeker nog een vervolg, en iedereen die
mee heeft gedaan: namasté!
Ik wil ook nog even alle ouders bedanken uit
de groepen 5 die een fles (of meerdere
flessen!) mee hebben gegeven aan de kinderen,
voor het flessenvoetbal.
Zoals jullie al hebben kunnen lezen, is Cliff
Rijssel deze week begonnen bij de T.S.O. Hij
volgt Filip van SportFever op en zal voortaan
op de dinsdagen leuke, sportieve activiteiten
gaan ondernemen met de kinderen. Cliff
werkt tevens bij de Duck Sport en als
personal trainer, en zal bij ons afwisselend op
de pleinen (ook het
kleuterplein!) en het veld
voor de school staan.
Deze week heeft Cliff
met de kinderen op het
grote plein knotshockey
gespeeld.
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We wensen u een heel goed weekend!

Met een vriendelijke groet,
Team ONS
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