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Jarigen
Afgelopen week was het
feest bij Juliëtte, Liv, Thys,
Jayson, Mylène en Jolie. Nog
van harte gefeliciteerd!
Komende week zijn Djazzie,
Niels, Parisa, Lumen, Seb,
Vera, Jopie, Jack, Tos en Reno jarig. Wij
wensen jullie alvast een hele fijne verjaardag!

Schoolfeest
Op vrijdag 21 juni staat het schoolfeest
gepland. Voor het klaarzetten van de variathon
van de groepen 5 t/m 8 hebben we sterke
hulpouders nodig. Er wordt om 9.00 uur
gestart met het klaarzetten van de spullen in
de duinen.
Daarnaast zijn we op zoek naar een ouder
met een aanhanger of een bus waarmee we
de spullen van de variathon kunnen vervoeren.
Mocht u in de gelegenheid zijn ons hiermee te
helpen dan kunt u dat mailen naar
liesbeth.devries@salomoscholen.nl
Vanaf 12.00 uur zoeken we ouders die het
leuk vinden om in de middag bij een onderdeel
van de variathon te 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,
maar bent uiteraard ook welkom om de hele
dag te komen helpen.
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 gaan ’s
ochtends een t-shirt versieren dat ze ’s
middags bij de variathon zullen dragen. Wilt u
uw kind in de week van het schoolfeest een
wit t-shirt meegeven dat bedrukt mag
worden?

Met de sponsorloop is
inmiddels meer dan
€3000,- opgehaald voor
Villa Pardoes. Wat een
fantastisch bedrag! Via
deze weg hartellijk dank voor alle donateurs.
De kinderen hebben enorm hun best gedaan,
Het was een hele geslaagde ochtend met
prachtig weer!
Sportdag
Op maandag 27 juni was het sportdag voor
alle groepen 5 t/m 8 van de Zandvoortse
basisscholen. Er zijn allerlei atletiekonderdelen
gedaan op het terrein van de hockeyclub.
Alle kinderen kregen een gezond
tussendoortje dat was gesponsord door AH
Zandvoort.
Actie van groep 4b
Lumen: We hadden bij
aardrijkskunde een les over
het tropisch regenwoud. Ik
dacht erover na en vond het
best wel erg dat er bomen worden gekapt en
dat er dan dieren dood gaan. Toen bedacht ik
dat we misschien een actie konden starten
voor de dieren en het regenwoud. Wij gaan
statiegeldbonnen inzamelen en het geld dat we
daarmee ophalen gaat naar het Wereld
Natuurfonds. Mijn doel is om 100 euro bij
elkaar te sparen. We zijn met de klas al
begonnen met het verzamelen van
statiegeldbonnen, maar het zou leuk zijn als de
andere ouders ons willen helpen. Als u lege
flessen heeft ingeleverd kunt u het bonnetje bij
groep 4b inleveren. Helpt u ons sparen voor
het regenwoud?
Ondertussen bij de Overblijf
Donderdag was het Nationale
Overblijfdag. We hebben er
een feestje van gemaakt, met
een bedankje en wat lekkers
voor alle overblijfmedewerkers en muziek op
het plein! Cliff kwam de kinderen coole
dansjes leren, en er zit zoveel danstalent hier
op school, dat Cliff zelf ook nog wat nieuwe
moves heeft geleerd van een paar kinderen!
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Het was zo’n groot succes, dat veel kinderen
meteen al vroegen wanneer we weer gingen
dansen, dus.. dat gaan we snel nog een keer
doen.
Vanaf volgende maand gaat i.v.m. een nieuwe
baan één van onze medewerksters een dagje
minder in de week werken, en hebben we dus
op donderdag een plekje vrij bij de T.S.O.
Heeft U tijd op de donderdag tussen de
middag en lijkt het U leuk om bij ons team te
komen? Neemt U dan contact met me op,
mijn gegevens staan hieronder. Binnenkort zal
ik hier nog even een vacature plaatsen.
Voor nu wens ik iedereen een heel goed
Pinksterweekend.
Inge, schoolcoördinator Brood & Spelen.
T
06-38828738.
M
oranjenassau@broodspelen.nl

We wensen u een heel fijn
Pinksterweekend!

Met een vriendelijke groet,
Team ONS
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