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Hallo Muziek
Op vrijdag 10 juni om 13.15 uur is er een eindpresentatie van
Hallo muziek in de speelzaal van Het Vogelnest.
De kinderen zullen u laten horen wat zij allemaal geleerd
hebben dit jaar. Zet het vast in uw agenda, wij zien u dan!
Poetslessen
e
Roberto Wawoe en Soren Kabo, 4
jaars studenten van de opleiding Mondzorgkunde aan de
Hogeschool te Utrecht, zullen op 30 mei een poetsles verzorgen in groep NK1 en groep 6/7.
Zoals eerder vermeld zou dat op donderdag 26 mei plaats hebben gevonden maar deze
lessen konden voor bovengenoemde groepen helaas niet doorgaan.

Tijdens deze les zullen er een aantal onderwerpen worden besproken en worden uw
kinderen voorzien van adviezen m.b.t. de mondverzorging. Zij krijgen na
afloop een tandenborstel en tube tandpasta mee naar huis. De groep NK2
heeft de les al gehad, de tandenborstel en tandpasta krijgen zij ook a.s.
maandag mee naar huis.
Ouderkamer / Info mondzorg bij kinderen (voor alle ouders)
van 10:00 tot 10:30 uur.
Om ervoor te zorgen dat alle kinderen op school een goed gebit houden,
vinden wij het belangrijk om ouders en/of verzorgende te informeren betreft mondzorg. De
studenten Roberto en Soren zullen middels een ouderochtend, in de ouderkamer op school,
een presentatie geven. Tijdens deze ochtend zullen de volgende onderwerpen aan bod
komen: snoepen, gaatjes, meehelpen met poetsen / na poetsen, mondgezondheid tijdens
ramadan en tandartsbezoek. Tevens is er ruimte voor het stellen van vragen.

“De Vreedzame Vriendendag” zaterdag 28 mei in Amsterdam Noord
Op de Vreedzame Vriendendag kan de jeugd genieten van de leukste activiteiten, zoals
creatieve workshops en een voetbaltoernooi. Een Vreedzame wijk dat is een wijk waar
kinderen zich prettig voelen, hun stem mogen laten horen en veilig wonen.
De Waterlandpleinbuurt, Van der Peken Bloemenbuurt, KadoelenOostzanerwerf en
Tuindorp Oostzaan zijn inmiddels ‘Vreedzame Wijken’. Meer informatie over deze dag kunt u
vinden op internet onder “De Vreedzame Vriendendag”of de flyer in de hal van de school.
Agenda
30 mei
welkom.
01 juni
10 juni
13 juni
15, 16, 17 juni

Info ochtend in de ouderkamer om 10:00 uur
Mondzorg bij kinderen, ouders van alle groepen zijn
Schoolreis groepen 1 t/m 7, Nk1 en NK2
Hallo Muziek eindpresentatie
Toets week
Schoolkamp groep 8 en de schoolverlaters van NK1

Jarig!
30 mei
3 juni
3 juni

Parsa Behi
Esma Gezer
Shelyale Ilmieva

Groep NK 2
Groep 4/5
Groep NK 2

