Weeknieuws 27
08 juli 2016

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar!
De vakantie van de kinderen begint op 15 juli, 14 juli is de afsluiting van het schooljaar met
een gezellig zomerfeest.
Zomerfeest 14 juli / Uitnodiging aan alle ouders/verzorgers
Wat er voor de kinderen op de laatste schooldag van het jaar geregeld is zullen wij nog even
geheim houden. Een verrassing is altijd het leukste :)
Wat wij wel aan u willen vragen is uw kind, voor zover mogelijk, in het wit gekleed te laten
komen. Geen jurkjes, dat is niet zo handig. Ook niet al te nieuwe kleding, zij zullen namelijk
buiten op de grond kunsten moeten gaan vertonen…
Voor de lunch wordt gezorgd door de ouders van de ouderraad. U hoeft dus alleen een
pauze hapje mee te geven voor in de ochtend en wat te drinken.
In de middag zijn alle ouders/verzorgers van harte welkom op het Zomerfeest om vanaf
13:00 uur de show bij te wonen (nu verklappen al weer iets…) op het plein voor bij Het
Vogelnest. De kinderen zullen laten zien wat zij geleerd hebben op hun laatste schooldag.
De dag zal net als gewoonlijk om 14:00 uur eindigen. U komt toch ook even kijken?
Uitnodiging  Onthulling bord pleinafspraken  14 juli van 14:00 uur tot 14:30 uur
De gemeente gaat op 14 juli, aansluitend op het Zomerfeest van Het vogelnest, het
vernieuwde plein officieel openen.
Zie voor de uitnodiging de flyer die u bij deze nieuwsbrief ontvangen heeft.
Uitnodiging aan alle ouders/verzorgers van Groep 8 en schoolverlaters groep 7
NK1 en NK2
Afscheidsavond
De afscheidsavond van de schoolverlaters is op dinsdag 12 juli en begint om 19:00 uur.
Wij hopen dat alle ouders/verzorgers deze bijzondere avond met ons meebeleven.
Voor de schoolverlaters is 12 juli ook meteen hun laatste schooldag.

Schooljaar 2016 / 2017  indeling leerkrachten en groepen
Groep 1/2  Juf Ayten
Groep 3  Juf Patty en Juf Maaike
Groep 4/5  Juf Fransje en Juf Yasmine
Groep 6/7  Juf Nina
Groep 7/8  Meester Michel
Groep NK1  Juf Patricia
Groep NK2  Juf Wietske
Ouderkamer
Als afsluiting van het schooljaar en Suikerfeest gaan we met de ouders picknicken bij het
pierenbadje op maandag 11 juli om 09.00 uur. Wilt u meegaan dan bent u van harte welkom.
Vergeet u niet iets lekkers mee te nemen? Bij slecht weer blijven we in de ouderkamer.
Fatiha
Zomerschool
De kracht van het water
Zomerschool 2016
Amsterdam – Noord
Heb je zin om de laatste drie weken van de zomervakantie gezellige dingen te doen, die ook
nog eens leerzaam zijn? Wil je een goede voorbereiding voor het nieuwe schooljaar? Wil je
beter worden in taal? Heb je zin om met ons op excursie te gaan naar Enkhuizen en
Lelystad? Vindt je het leuk om kunstwerken te bouwen die over het thema Water gaan?
Deze zomer biedt de Stichting voor Kennis en sociale Cohesie in samenwerking met
Noordjes Kinderkunst een spetterende Zomerschool op drie locaties in AmsterdamNoord.
Dit is speciaal voor leerlingen die in de laatste drie weken van de zomervakantie niet op
vakantie gaan en toch een spannende tijd willen beleven. Spreekt je dit aan? Dan kan jij je
nu aanmelden via jouw eigen basisschool!
De Zomerschool zal plaatsvinden van maandag 8 augustus tot en met donderdag 25
augustus. Drie weken lang vindt het project plaats, van maandag tot en met donderdag en
van 10.00 uur tot 15.00 uur in de middag!
Er zijn geen kosten, behalve een borg van 15 euro die jij terugkrijgt aan het eind van de
Zomerschool.
Wij zien jou graag bij de Zomerschool, tot snel!
Ontdek de kracht van het water!

Agenda
12 juli  Afscheidsavond schoolverlaters, 19:00 uur in de speelzaal van Het Vogelnest.
14 juli  Laatste schooldag  Zomerfeest  vanaf 13:00 uur zijn alle ouders/verzorgers van
harte welkom!
Jarig in de vakantie!!
11 juli
Amira Ahdid
Groep 2/3
14 juli
Magda Misiewicz
Groep 8
15 juli
Yobiel Abera
Groep 8
21 juli
Ameira Amin
Groep 8
21 juli
Rena Appiah
Groep NK 1
24 juli
Aleksandar Valentinov Groep 1/2
28 juli
Beadin Beadinov
Groep 6/7
29 juli
Tuana Ceylan
Groep 8
30 juli
Giyaïssa Marcha
Groep 4/5
1 augustus
Ryan Millerson
Groep 8
3 augustus
Slavka Mihaylova
Groep NK 2
5 augustus
Aarzo Gharanai
Groep 8
7 augustus
Malcolm Ssengendo Groep NK 1
16 augustus Hassan Hassan
Groep NK 1
23 augustus Salma Amin
Groep 1/2
27 augustus Fatima Ahmed
Groep NK 1
30 augustus AmaneSara Tantaoui Groep 6/7
31 augustus Terryson Tabares
Groep 6/7
3 september Jesse Sablerolle
Groep 8
4 september Badredine Kotar
Groep 4/5
4 september Karima Ouaddi
Groep 6/7

Iedereen een fijne vakantie en heel veel plezier!!

