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ONZE 3 PENSIONADO'S UILENSHOW

Beste ouders,
Er zijn dit jaar 3 personeelsleden officieel met pensioen gegaan 
waarvan er 2 nog werkzaam blijven op onze school.
Dat zijn mr Cees, juf Hidy en juf Lilien.
mrCees en juf Hidy zullen zeker dit schooljaar gewoon op 
school zijn.
Juf Hidy is er elke donderdag & vrijdag en mr Cees elke 
maandag, woensdag en vrijdag.
Voor de zomervakantie zullen wij de pensionado's een feestelijk 
blijk van waardering geven.

Bedankt voor jullie inzet de afgelopen jaren!

Dit jaar is Martin van stichting Happy Wings weer voor 
een aantal groepen op school gekomen.
Het was weer een fantastische ervaring voor onze leer
lingen. Ze hebben veel over de uilen geleerd en heeft 
bijna iedereen een uil op zijn arm gehad natuurlijk met 
een speciale handschoen. Het was echt een TOP DAG!!!

GEZONDE WEKEN

EEN NIEUWE JUF OP HET OCN De week van 1 tot 5 november stond onze school in het 
teken van een Gezonde Leefstijl. De pijlers waren Gezond 
eten, Bewegen én Mentale gezondheid.

Onze nieuwe collega, Juf Lieke stelt zich voor;

Dag allemaal,

Ik zal me even voorstellen. Ik ben Lieke Ruijs en zal na de 
kerstvakantie starten op het Orion College Noord. Ik word 
een duo met juf Ester, en zal op donderdagen vrijdag voor 
deze leuke klas staan. Op de andere dagen zal ik werkzaam 
zijn als orthopedagoog. Tijdens het volgen van mijn opleid
ing heb ik ook gewerkt voor Happy2Move, waar ik sommige 
gezichten nog van herken als ik op school rondloop. Dat is 
super leuk!
In mijn vrije tijd sport ik regelmatig en houd ik van een st
edentrip. Ik hoop jullie snel te ontmoeten op het Orion Col
lege!

We deden we mee aan het Nationaal Schoolontbijt.
We hebben met de hele school een loopchallenge gedaan 
en super veel stappen gezet. Waardoor we bij elkaar op
geteld bijna van Amsterdam naar Parijs hebben gelopen. 
Juf Kikkie heeft ons uitgedaagd om onze talenten in te 
zetten voor een plekje op The Wall of Fame.
Meester Karei deed meditatie oefeningen met de leerlin
gen.
En we hebben liters water gedronken én gezonde hapjes 
gegeten (met dank aan de Gezondheidsambasadeurs van 
de gemeente Amsterdam!)

Al met al was het een geslaagde, maar bovenal, gezonde 
week!
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