duinen en vanaf 12.00 uur ouders die in de
middag bij een onderdeel willen staan. Vindt u
het leuk om te komen helpen, dan kunt u zich
aanmelden bij de leerkracht van uw kind. U
kunt kiezen voor één van de shifts, of de hele
dag komen helpen.
Weekbrief 32, 24-05-2019
Jarigen

Komende week zijn
Olivier, Boris, Siem,
Ruben, Beau, Chelsey en
Jasmine jarig. Wij wensen
jullie alvast een hele fijne
verjaardag!

Sportdag
Komende maandag is het sportdag voor de
groepen 5 t/m 8. ’s Ochtends sporten de
groepen 5 en 6 en ’s middags zijn de groepen
7 en 8 aan de beurt. Denkt u eraan dat de
kinderen van de groepen 5 en 6 niet eerst
naar school hoeven, maar tussen 8.30 en 8.45
uur bij de hockeyclub worden verwacht?
Sponsorloop

Wat een prachtig bedrag is
er nu al bij elkaar
gespaard! De
leerlingenraad verwachtte
ongeveer 800 euro bij elkaar te krijgen en we
zitten nu al op €1180,- ! Bij deze willen we
iedereen die al een donatie heeft gedaan heel
hartelijk danken! De kinderen gaan komende
woensdag lopen. De groepen 3a t/m 6 starten
om 11.00 uur en de groepen 7 en 8 om 11.30
uur. U bent van harte welkom om ze te
komen aanmoedigen!
Schoolfeest oproepje
Op vrijdag 21 juni wordt het schoolfeest
gehouden. Dit jaar is het schoolfeest alleen
voor de kinderen en het vindt onder
schooltijd plaats. De groepen 5 t/m 8 gaan ’s
middags in de duinen een variathon spelen.
Vanuit de Berenkuil rennen ze naar een
onderdeel, doen daar een opdracht en rennen
vervolgens weer terug. Daar wordt de tijd
geklokt. Voor deze activiteit hebben we
ouders nodig. Vanaf 9.00 uur ouders die willen
helpen om alle spullen klaar te zetten in de

Bij het feest van de groepen 1 t/m 4 hebben
we voor de hele dag hulp nodig. Ook hier
kunt u zich opgeven bij de leerkracht.
Schoolreisjes
Afgelopen dinsdag zijn de groepen 5, 6 en 7
naar Duinrell geweest. De kinderen van de
groepen 3 en 4 zijn donderdag naar Oud
Valkeveen geweest.
Bobbi: Hallo, wij zijn op schoolreisje geweest
naar Oud Valkeveen. Het was superleuk. Er
waren botsautootjes, bootjes en nog veel
meer dingen. Toen we teruggingen gingen we
bukken in de bus. Maar de meeste kinderen
gingen staan, dus het werkte niet echt. Ik zat
bij Joy, Aurelius, Maurits en Wolf . Het was
heel gezellig!
Esmée heeft deze
mooie tekening
gemaakt.

Ondertussen bij de overblijf
Zijn we superblij met het mooie weer! Hier
een paar fotootjes van de afgelopen weken:

Cliff ging vorige week boogschieten met de
groepen 7 en deze week was hij op het
kleuterplein, waar hij allerlei leuke spelletjes
en zelfs nog even yoga heeft gedaan met de
kleintjes.

Ondertussen op het grote plein leert Carla de
kinderen haken, en wordt er verder ook
volop gespeeld.

Oranje Nassauschool Zandvoort

En vandaag speelde Tom
baseball op het veld met
groep 8. Ik wens iedereen
een goed weekend, en tot de
volgende keer! Inge, schoolcoördinator Brood
& Spelen. T 06-38828738. M
oranjenassau@broodspelen.nl

We wensen u een heel goed weekend!

Met een vriendelijke groet,
Team ONS

Oranje Nassauschool Zandvoort

