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Het parool, een interview met Jan van der Linden en Nour van
groep 6/7, maandag 4 juli ”Oorlog in mijn buurt”
Wij hebben u al eerder geïnformeerd over het project “Oorlog in mijn buurt”. Op donderdag
23 juni is het project afgesloten door middel van een presentatie. Dat heeft u in de vorige
nieuwsbrief kunnen lezen. Voor een artikel in Het Parool zijn meneer van der Linden en
Nour geïnterviewd. Nour omdat zij tijdens het project gekoppeld was aan meneer van der
Linden. Het interview staat maandag 4 juli in de krant! U gaat het toch wel even lezen?
Wij zullen het tevens op de Facebook pagina van Het Vogelnest zetten.
Erfgoeddrager voor “Oorlog in mijn buurt”
Erfgoeddragers zijn jongeren die het oorlogsverhaal dat zij hoorden actief doorvertellen, bij
herdenkingen en in de media. Van groep 6/7 zijn er 6 leerlingen die zich hiervoor hebben
opgegeven. Dit zijn: 
Sami, Houssam, Nour, Reggie, Amane Sara en Terryson
. Echt top
dat jullie dit willen doen! Omdat jullie erfgoeddragers gaan worden zullen jullie op maandag
4 juli in Amsterdam gehuldigd worden door de wethouder van Amsterdam en een oorkonde
ontvangen!
Groep 1/2 en groep 2/3
Op Woensdag 6 juli is Juf Iris jarig! Zij gaat haar verjaardag, deze dag, vieren in groep 1/2.
Met de kinderen gaat ze naar de kinderboerderij De Buiktuin. Met de leerlingen van groep
2/3 gaat zij 7 juli ‘s middags een leuk verjaardagsfeestje vieren op school. Veel plezier
allemaal!

Ouderkamer  afsluiting schooljaar
Als afsluiting van het schooljaar en Suikerfeest gaan we met de
ouders picknicken bij het pierenbadje op maandag 11 juli om 09.00
uur. Alle ouders zijn welkom op deze feestelijke afsluiting. Vergeet u
niet iets lekkers mee te nemen. Bij slecht weer blijven we in de
ouderkamer.
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