Rapportgesprekken / 10 minuten gesprek
Volgende week dinsdag 24 november zijn de 10 minuten gesprekken met de leraar.
Hij of zij verwacht u op de afgesproken tijd in de klas. Kunt u onverhoopt toch niet komen wilt
u dat dan op tijd doorgeven? Dan kan de leraar een nieuwe afspraak met u maken.
De gesprekken zijn belangrijk! Tijdens dit gesprek krijgt u te horen hoe uw kind het in de klas
doet en wat eventuele aandachtspunten zijn. Ook kunt u vragen stellen over uw kind en het
onderwijs.
MR
Afgelopen donderdag 19 november is de MR bij elkaar gekomen. Wat er is besproken, kunt
u volgende week lezen op de website van Het Vogelnest. Wanneer u vragen of opmerkingen
heeft, horen wij het graag. De eerstvolgende vergadering van de MR zal plaatsvinden op
vrijdag 11 december om 14.30.
Sinterklaas
Tijdens de weken dat Sinterklaas in het land is doen wij heel veel leuke dingen op
school.
De juffen lezen voor (groep 1 t/m 5), de groepen 1 t/m 5 mogen hun schoen zetten, de
groepen 1 /m 3 gaan lekkere pepernoten bakken en Sinterklaas komt ons op 4 december
een bezoek brengen met zijn pieten. Op deze dag vieren wij de hele dag feest en mogen de
kinderen verkleed op school komen.
Vrijdag 20 november

Voorlezen Iris

Maandag 23 november

Voorlezen Ayten

Dinsdag 24 november

Voorlezen Maaike

Woensdag 25 november

Schoen zetten
Voorlezen VVE

Donderdag 26 november

“Schoen uitpakken”
Pepernoten bakken
Voorlezen Iris

Vrijdag 27 november

Voorlezen Wietske

Maandag 30 november

Voorlezen Ayten

Dinsdag 1 december

Voorlezen Annette

Woensdag 2 december

Voorlezen Wietske

Vrijdag 4 december

Sinterklaas op school

Surprise
Voor de kinderen die een surprise maken, karton kun je vaak in de supermarkt
vinden en leuke ideeën op internet, bijvoorbeeld Pinterest of het woord “sinterklaas surprise
intypen”. Vraag om hup bij je ouders, broers, zussen, je tante, grote neef of nicht. Gebruik
oude kleding (wat mag!) stukjes stof, flessen (zonder statiegeld) kijk eens goed om je heen,
wees creatief maak er iets moois van!

Herinrichting Rietzangerweg
Afgelopen woensdag was er een bijeenkomst over de herinrichting van de Rietzangerweg.
Hiervoor was een groot aantal buurtbewoners uitgenodigd om te praten over mogelijke
aanpassingen van het plan voor het plein zoals het er nu ligt. Er was ook een grote groep
kinderen/jeugd aanwezig. De school is erg trots op de leerlingen en oud leerlingen voor hun
bijdrage aan deze avond, ze hebben goed geluisterd, mee gedacht en kwamen met goede
ideeën naar voren.
Goed gedaan!
Amanda Hartlief, Directie
Verjaardagen
25 november
28 november

Tenzin Nyamshu Tsang
Samya Ajbiri

Groep NK
Groep 4/5

Agenda
2324 november
24 november
4 december

1 schoen mee naar school! Groep 1 t/m 5 (voor het sint cadeautje)
10 minuten gesprekken
Ouders
Sinterklaas en pieten op school

Sinterklaas 4 december
U komt toch ook even kijken als Sinterklaas aankomt bij Het vogelnest op vrijdag 4
december?
Hij komt rond 08:45 bij school aan. Wij zien u dan!

