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Facebook
Het Vogelnest is op Facebook!
Zie obs Het Vogelnest Amsterdam Noord, waar de adresgegevens van de school bij staan is
de juiste!
U kunt ons liken, en onder deze zelfde knop kunt u ook instellen als u op de hoogte wilt
blijven, bijvoorbeeld als er nieuwe foto’s of teksten worden geplaatst.
Komt u regelmatig een kijkje nemen en geeft u het aan familie, kennissen en vrienden door?
Er staan al een aantal mooie foto’s van de musical op. De leerlingen van Het Vogelnest
mogen natuurlijk ook op Facebook de foto’s bekijken, maar vraag het eerst wel even aan je
ouders.
Waterpokken
Op dit moment zijn er 5 kinderen op Het Vogelnest met waterpokken.
Hieronder geven wij u wat meer informatie over deze vlekjesziekte. De onderstaande
informatie komt van de Bron:
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Inf
ectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Waterpokken
Wat is waterpokken?
Waterpokken is een besmettelijke vlekjesziekte. Mensen krijgen waterpokken door een
virus. De meeste mensen krijgen als kind waterpokken. Het is meestal een onschuldige
kinderziekte.
Het is moeilijk om waterpokken te voorkomen. Iemand is al besmettelijk voordat hij klachten
heeft.
Kan iemand met waterpokken naar een kindercentrum, school, werk of zwembad?
Voelt iemand zich goed? Dan kan hij gewoon naar het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal,
school of werk. Iemand is al besmettelijk voordat er klachten zijn. Thuisblijven helpt niet om
waterpokken te voorkomen. Heeft uw kind waterpokken? Vertel het dan aan de leiding of de
leerkracht.
Behandeling
Behandeling door een arts is meestal niet nodig. De ziekte geneest zonder medicijnen. Er
zijn middeltjes die de jeuk minder kunnen maken. Verder is het belangrijk om niet aan de
blaasjes te krabben. Aan blaasjes krabben kan zorgen voor ontstoken wondjes.
Houd daarom de nagels kort.

Afvalproject
Wat kun je mooie dingen maken van afval! De ouders hebben hun kunstwerken in de vitrine
op de eerste verdieping tentoon gesteld. Erg leuk!
Het project zwewrfafval is nog niet klaar, de kinderen gaan om de beurt in de buurt prikken.
Dit afval wordt verzameld en in flessen gestopt.
Dit kunstwerk is nog niet af maar u kunt het wel al op de eerste verdieping zien hangen.
Tijdens CMC zullen de kinderen net als de ouders met zwerfafval gaan knutselen.

Carnaval
Vrijdag 5 februari vieren we carnaval op school! Alle kinderen en
leerkrachten mogen dan verkleed op school komen. Van 12.45 tot 14.00
uur zal er een klein feestje gevierd worden in de speelzaal.
Meer informatie volgt volgende week.
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