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Vogelnest
Op het speelplein achter de school is er een
nest met jonge koolmeesjes. De onderkant
van de nestkast was stuk gegaan, waardoor
de vogeltjes op de grond waren gevallen. Op
dezelfde dag hebben wij de nestkast weer
gemaakt en de vogeltjes terug gezet. Zij
werden na een tijdje gelukkig en worden nu
nog steeds goed door moeder en vader
verzorgd. Er moet wel een nieuw huisje
komen als de vogeltjes uitgevlogen zijn, het
mag natuurlijk niet weer gebeuren. Daar gaan
we voor zorgen!
Voorleeshulp Els
Het gaat helaas niet zo goed met de gezondheid van Els, onze lieve, aardige voorleeshulp
van groep 4/5. Zij zal daardoor niet meer met de kinderen kunnen lezen. Wij wensen haar
heel veel sterkte toe en hopen dat het snel weer goed komt. Els is de tante van Juf Monique
en zo zullen wij jullie op de hoogte houden hoe het met haar gaat.
Combiwel enquête behoefte onderzoek kinderopvang
Beste ouders, bij de nieuwsbrief is er een enquete van Combiwel gevoegd. Wilt u deze
invullen en teruggeven aan Janina en Karin van de voorschool? U kunt het ook bij Mariska
van de administratie van Het Vogelnest afgeven.
Combiwel informatiebijeenkomst over kinderopvang
Mocht u meer over de bovenstaande kinderopvang willen weten? Op dinsdag ochtend 24
mei is er een informatiebijeenkomst van 08:45 tot 09:45 in het voorschoollokaal van VVE
“Het Vogelnestje”
Heeft u geen kleine kinderen meer maar wel behoefte aan opvang na schooltijd, dan
kunt u terecht bij de naschoolse opvang van Levantjes. Als u er meer over wilt weten
kunt u bij de administratie een flyer ophalen.
Schoolreis
Op 1 juni gaan de groepen 1 t/m 7 en NK
1 & NK2 op schoolreis. Om ervoor te zorgen dat

uw kind mee kan gaan is het belangrijk de ouderbijdrage zo spoedig mogelijk over te maken
op het rekeningnummer van Het Vogelnest IBAN NL98INGB0005497574 o.v.v. de naam
van uw kind of contant betalen bij juf Mariska.

Kamp
Volgende maand is het zover, dan gaan de schoolverlaters op kamp.
Voor de ouders die nog niet betaald hebben, wilt u dat volgende week in orde maken?
U kunt contant bij de administratie betalen of het bedrag per bank overmaken onder
vermelding van de naam van uw kind en Kamp. Het rekeningnummer:
NL98INGB0005497574
Inloop spreekuur Steunmoeders
Beste moeders van het Vogelnest,
Iedere vrouw heeft wel eens advies en steun nodig. Het kan zijn dat u niemand kent die u
kan helpen, of liever hulp en advies krijgt van een onbekende.
Dan kunt u vanaf 24 mei elke dinsdag ochtend van 08.45 tot 09.45 uur bij ons terecht op het
spreekuur in de ouderkamer van Het Vogelnest.
Met welke vragen en problemen kunt u bij een steunmoeder terecht?
U heeft niet genoeg geld om alles te kunnen betalen.
U begrijpt de brieven niet die u ontvangt.
U kunt met niemand praten.
U kunt niet met uw man praten.
U voelt zich verdrietig en eenzaam.
U maakt zich zorgen over uw kinderen.
U mist uw familie.
U bent ziek en veel alleen.
Wij hopen jullie dinsdag 24 mei te zien.
Vriendelijke groeten, Latifa en Touria steunmoeders.
Studiedag dinsdag 17 mei
Op dinsdag 17 mei zijn de kinderen vrij, omdat er een studiedag is. Tijdens deze dag zal o.a.
Astrid van den Hurk van M&O groep ons hierbij ondersteunen. De leerteams, missie en
visie, profilering, zelfregie en doelgericht werken gaan o.l.v. Astrid met de nieuwe
ontwikkelingen en implementatie voor Het Vogelnest aan de slag.
Agenda
16 mei
17 mei

2e Pinksterdag (kinderen zijn vrij)
Studiedag (kinderen zijn vrij)

Jarig
15 mei
15 mei
20 mei

Iman el Rhalfioui
Zayed A Sahak
Marouane Ajbiri

Groep 4/5
Groep 4/5
Groep 8

Allemaal een heel fijn weekend!
Wij verwachten jullie woensdag 18 mei weer in de klas.

