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Juf Iris
Beste ouders en leerlingen,
Een aantal ouders en leerlingen heeft het vanmorgen al van Iris zelf gehoord.
Het volgende bericht voor de ouders/verzorgers en leerlingen die het nog niet
weten, Iris gaat helaas Het Vogelnest verlaten.
Wij vinden het allemaal heel erg jammer dat zij weg gaat, maar wensen haar uiteraard heel
veel succes toe op de andere school.
Leerplicht controles laatste schooldag
Binnenkort is het weer zomervakantie en vanuit leerplicht komen wij de laatste schooldag
mogelijk langs voor een koppentelactie. Dit is voor de leerlingen die zonder toestemming
(luxe verzuim) eerder zijn vertrokken met vakantie of zijn ziek gemeld. Na de zomervakantie
zullen wij dezelfde acties uitvoeren op de scholen voor leerlingen die de eerste dag(en) niet
op school zijn of ziek gemeld zijn.
Bij leerlingen die zijn ziek gemeld komen we op huisbezoek.
Leerplichtambtenaar, Team Leerplicht Noord
Fietsen / fietsenstalling
Voor de leerlingen die op de fiets naar school gaan een bericht!
Zet je fiets op school in de rekken die daarvoor bestemd zijn, niet buiten het hek!
Eergisteren is er een aantal fietsen omgegooid, niet zo netjes, hier stond ook een dure fiets
van een VVE leidster tussen.
Wees zuinig op je fiets en heel zuinig op die van een ander!
Het brengt jou immers ook overal waar jij wilt, toch?
Als je fiets stuks is dan moet je met de benenwagen… dat is minder.
Ga met respect om met je spullen, wees zuinig op wat je hebt!

Presentatie “Oorlog in mijn buurt”
Gisteren, donderdag 23 juni, was de presentatie van het project
“Oorlog in mij Buurt”. De afgelopen weken waren ontzettend
leerzaam en interessant voor de leerlingen van groep 6/7.
Vooral op deze manier, om de verhalen te horen van de mensen
die de oorlog zelf mee hebben gemaakt, en dat uit hun eigen
buurt.
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Alle kinderen vrij, studiedag
Rapport gesprekken

Jarig!
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Reggie Arends
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