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Agenda
13 – 17 maart
Start W&T project: de ONS
van de toekomst door Mad
Science

Maandag

Dinsdag

Cultuurpalet groep 7/8 (op
de fiets!)

Woensdag
Donderdag
vrijdag

20 – 24 maart

Fietsles groep 7/8

9.00 uur: JGT aanwezig
(Nienke Pronk)
Fietsles groep 3

27 – 31 maart
Afsluiting projectweek voor
belangstellenden (18.30 –
19.30 uur)
Nieuwsbrief 12
Juf Annette afwezig i.v.m.
SCOPE 2-daagse
Testlab, over de tong en
klassenlunch voor groep 6-8

W&T project
In deze nieuwsbrief:









W&T project
Formatie
Welkom
Ouder enquête
Def. Advies groep 8
Bedankje
Leerlingenraad
Vanuit de TSO

Ons project werd op
maandag 13 maart, op
spectaculaire
wijze,
geopend
door
een
“professor”
van
Mad
Science. Middels allerlei
experimenten betrok hij
de
leerlingen
in
de
wondere
wereld
van
sience. Na deze opening
wilden de kinderen maar
wat graag beginnen aan
hun eigen onderzoeken,
hetgeen ze de afgelopen tijd veelvuldig hebben gedaan.
Op maandag 27 maart a.s. bent u tussen 18.30 en 19.30 uur
van harte welkom op onze open avond, ter afsluiting van ons
W&T project: “De ONS van de toekomst”. U kunt dan in alle
klassen van de Oranje Nassau kijken, naar wat de kinderen
hiermee hebben gedaan.
U (en alle opa’s, oma’s en andere belangstellenden) bent/zijn
van harte welkom!! We zien u graag.
Via Facebook laten we bijna dagelijks een impressie zien van
alle gebeurtenissen.

Formatie
Vanwege de formatie is het voor ons belangrijk om zicht te krijgen op het aantal kleuters dat vanaf 1-82017 gaat instromen. Heeft u thuis een peuter die tussen 1-8-2013 en 1-7-2014 is geboren, wilt u daarvan
melding maken en alvast een voorinschrijving doen? Vanaf 3 jaar mogen kleuters worden ingeschreven. Als
het eerder is, wordt het een voorinschrijving.
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Welkom
Afgelopen periode is groep ½ weer verder uitgebreid met de komst van een
nieuwe leerling: Sem. Omdat hij 4 jaar is geworden mag hij ook gezellig naar
deze groep. We wensen hem en zijn ouders heel veel succes en (leer)plezier op
de ONS.

Ouder enquête
We zijn nieuwsgierig naar uw mening over onze school!
Doen we goede dingen? Doen we de dingen goed? Waar kunnen
we ons verbeteren?
Binnenkort ontvangt u een uitnodiging om een enquête in te
vullen. We hopen dat ieder er even tijd voor wil nemen!

Definitief advies leerlingen groep 8
Alle definitieve adviesgesprekken zijn geweest en we zijn blij dat we er als ouders en school samen goed
uitgekomen zijn wat de beste keus is voor uw kind na de basis school.

Bedankje
Namens de leerlingen en het team willen we de ouders van Kiki/Tess en Romy/Luna
heel hartelijk bedanken voor de piano en voor het vervoer hiervan. Zoals u vast al
heeft vernomen wordt er al veelvuldig gebruik van gemaakt. Over een aantal weken
zal de piano nog gestemd worden.

Leerlingenraad
De Leerlingenraad buigt zich over het wel en wee van de
schooltuinen. Ook hebben zij hun medewerking verleend
aan een “artikel” voor in het dorpssignaal.

Vanuit de TSO
Beste ouders / verzorgers,
Zoals in het TSO infoboekje staat is het weer tijd voor de facturen, ze zijn vandaag uitgedeeld in de klas,
wees er even alert op dat uw kind hem mee naar huis neemt.
Sommige van u hebben afgelopen dagen een sommatie in de bus gevonden, die moet binnen 5 dagen na
factuurdatum voldaan zijn anders is uw kind helaas niet meer welkom bij de TSO.
Heeft uw kind geen gebruik gemaakt van de TSO dan kan u deze mail als niet verzonden beschouwen.
met vriendelijke groeten, Petra van Hevelingen
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