Weeknieuws 20
20 mei 2016

Ziekmelden
Wij hebben gemerkt dat wanneer kinderen ziek zijn de ouders vaak
te laat bellen. Als uw kind ziek is, kunt u dat doorgeven door vóór
schooltijd tussen 08:00 en 08:20 uur de school te bellen op
020 6361792. Als kinderen zonder bericht afwezig zijn wordt er voor
09:30 uur met u gebeld. Als wij geen gehoor krijgen, wordt er
melding van de afwezigheid gedaan bij de leerplichtambtenaar. Afspraken van bijvoorbeeld
de tandarts, logopedie, huisarts (wanneer geen spoed) willen wij u vragen deze zoveel
mogelijk na schooltijd in te plannen.
1 juni Schoolreis groep 1 t/m 7, Nk1 en NK2
Het is bijna zover! Waar gaan jullie met schoolreis naar toe?
De voorschool en groep 1/2 gaan naar S
prookjeswonderland in Enkhuizen
.

De groepen 2/3, 4/5, 6/7, NK1 en Nk2 gaan naar Drievliet in Den Haag.

Vervolg Schoolreis
Het is op deze dag belangrijk dat alle kinderen om 08:20 uur op school zijn!
De bussen vertrekken vanaf het Kraaienplein om 08:45 uur, daar kunt u alle kinderen uit
komen zwaaien. De voorschool en groep 1/2 zullen vanaf Sprookjeswonderland weer rond
15:00 uur op school terug zijn. De groepen 2/3 tot en met 7, NK1 en NK2 om 17:00 uur.
In een aparte brief, deze krijgen de kinderen volgende week mee naar huis, wordt u nader
geïnformeerd over de schoolreis van uw kind.
Veiligheid Mussenstraat
In samenwerking met het Stadsdeel en de buurt wordt er gezocht naar manieren om de
veiligheid op de Mussenstraat (voor de school) te vergroten.
Er rijden vaak fietsers en (brom)fietsers hard voor de school langs.
Er zijn een aantal opties mogelijk.
1.Er kunnen hekken aan weerszijde van het plein geplaatst worden. Zigzag hekken, waar
fietsers en en (brom)fietsers door kunnen, maar vaart moeten minderen.
2.Er kunnen tijdens in en uitgaan van de school leerlingen en/of ouders als
'verkeershandhavers' worden ingezet.
Graag horen we hierover ook uw mening.
Ik ben het eens met:

optie 1  optie 2

omcirkelen wat van toepassing is
.

U kunt uw reactie inleveren bij juf Amanda of juf Mariska vóór donderdag 26.05.2016
Juf Maaike
Juf Maaike is op 29 april bevallen van een meisje, haar naam is Rosalie!
Ze is al volop aan het genieten samen met haar man en Feline. Na de zomervakantie is Juf
Maaike weer terug op Het Vogelnest.
Juf Ayten
Juf Ayten is terug van haar zwangerschapsverlof. Fijn dat je er weer bent!
Via deze weg wil zij ouders, kinderen en collega’s bedanken voor alle aandacht, kaartjes en
cadeaus. Super!
Agenda
01 juni
13 juni
15, 16, 17 juni
van NK1
Jarig!
22 mei
25 mei
26 mei

Schoolreis
Toets week
Schoolkamp

Groepen 1 t/m 7, Nk1 en NK2

Lina Ahajam
Diego Eriza
Veyis Yapici

Groep 2/3
Groep NK1
Groep 8

Groep 8 en de schoolverlaters

