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Jarigen
Komende week zijn Zenn,
Gioia, Brechje, Luca, Liz, Saul,
Jinne, Diolinda, Colin en Fasco
jarig. Wij wensen jullie alvast
een hele fijne verjaardag!

(Waar) Komt de sint dit jaar op de
ONS?
Sint is door iedere juf of meester
uitgenodigd in de klas
Maar door Corona kwam dit niet van pas
Helaas ook geen aankomst met ouders deze
keer
Hopelijk kan dit volgend jaar wel weer
Op 4 december zit sinterklaas in de school op
een geheime plek
Als de kinderen met hun juf/meester daar
langs komen vindt hij dat te gek!
De pieten nemen voor alle kinderen speculaas
en pepernoten (voorverpakt!) mee
Samen met chocomel of limonade is iedereen
met dit 10-uurtje tevree
Alle kinderen zijn die dag om 12 uur uit
En gaan hopelijk naar huis met een mooie buit
Sint en Piet

Als we vanwege
corona niet naar het
theater kunnen,
komt het theater
naar ons! Afgelopen
dinsdag konden de
kleuters in onze
gymzaal genieten van de voorstelling ‘Nest’
van SST Produkties. De voorstelling was een
groot succes! Via onderstaande link kunt u
een kort filmpje bekijken over de voorstelling.
https://www.sttprodukties.nl/voorstelling/8/ne
st

Foto’s
De foto’s van de schoolfotograaf zijn weer
heel mooi geworden. U kunt deze, als u dat
wilt, bestellen via de website van de fotograaf.

Veiligheid
Wij willen u vragen bij het halen en brengen
van kinderen niet met uw (bak)fiets over de
stoep rijden aub. Dit zorgt regelmatig voor
gevaarlijke situaties. Zeker omdat dit soms
met vrij veel snelheid gebeurt. Wij stellen het
erg op prijs als u voor de stoep af wilt stappen
zodat we samen de veiligheid beter kunnen
waarborgen. Dank voor uw medewerking.

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

Omgekeerde adventskalender
Ook dit jaar doen wij als school weer een
omgekeerde adventskalender. In plaats van
een cadeautje te krijgen,
geef je iets weg aan
mensen die het minder
goed hebben. In de
bijlage van deze
weekbrief vindt u meer informatie over dit
project.
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