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Jarigen

Komende week zijn Jet, Elana,
Sienna, Floris en Pai jarig. Wij
wensen jullie alvast een hele fijne
verjaardag!

Gouden griffels en penselen
Tot onze spijt is er in de vorige weekbrief iets
misgegaan met het opnoemen van alle
winnaars van de gouden griffels en penselen.
We zijn de twee kanjers van groep 4 B
vergeten te noemen. Mijn excuus hiervoor.
Ook zij verdienen een plekje in de weekbrief.
De gouden griffel is gewonnen door Morris.
Hij had een leuk verhaal geschreven en een
mooie opbouw, een duidelijk begin, midden
en eind en dat is
heel knap. De
gouden penseel is
gewonnen door
Lyra. Zij heeft een
mooie tekening
gemaakt die zij heel
goed ingekleurd heeft. Ze heeft hier echt
werk van gemaakt. Ook deze kanjers willen
wij natuurlijk van harte feliciteren.
Bezoek VO-scholen
De groepen 8 gaan, zoals het er nu voorstaat,
ondanks de coronamaatregelen, ook dit
schooljaar weer een paar VO-scholen
bezoeken. Zij gaan op bezoek bij het
Gertenbach college, het Kennemer Lyceum,
het Haarlem college en het Lyceum Sancta
Maria. Daarnaast komt er ook nog iemand van
De Hartenlust op bezoek bij de ONS om de
groepen 8 hier op school informatie te geven
over hun school. (Dit alles onder voorwaarde
van de dan geldende coronamaatregelen).

Gebruik speeltuintje
Wij zijn heel blij dat veel ouders gehoor
hebben gegeven aan ons verzoek om bij het
halen en brengen de kinderen niet in het
speeltuintje voor de school te laten spelen.
Dit i.v.m. het ophopen van wachtende ouders.
Toch zijn er helaas nog een aantal kinderen uit
de groepen 3 en hoger die dat af en toe even
vergeten. Wilt u uw kind hier aan helpen
herinneren aub.
Pompoenen
In meerdere groepen zijn kinderen vandaag
bezig geweest met het
uithollen van pompoenen.
Dat was voor sommige
kinderen, met een wat
minder rijpe pompoen, een
flinke klus. Gelukkig is het
allemaal heel goed en
gezellig verlopen en zijn er hele mooie
kunstwerken gemaakt.

Wij wensen u een heel fijn
weekend!
Met vriendelijke groet,
het team van de Oranje
Nassauschool
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