Weeknieuws 10
11 maart 2016

Fotograaf woensdag 16 maart
Volgende week woensdag komt de fotograaf op Het Vogelnest foto’s van jullie maken!
Trek je mooiste kleding aan en denk er aan dat de achtergrond van de foto wit is.
Je mag ook een favoriete knuffel of pop meenemen waarmee je op de foto kan gaan.
Even voor de ouders, er is dan ook alleen een foto van uw kind met knuffel of pop en niet
zonder… Denkt u ook nog even aan de briefjes in te leveren voor de broer en of zus foto’s
van de kinderen die hier niet op school zitten? Wij hebben nu 6 aanmeldingen gehad.
Verkeersexamen
Op 
maandag
1432016 

om 9.00 uur
vindt het Theoretisch Verkeersexamen plaats op
school voor de kinderen van groep 7. Het examen vangt aan om 
9:00 uur m
et het schriftelijk
examen, dat wordt afgenomen met alle leerlingen gezamenlijk. Daarna zal
het mondeling examen plaatsvinden. H
et mondeling examen
wordt alleen

afgenomen
met leerlingen die niet zijn

geslaagd voor het schriftelijk

examen. Mochten alle leerlingen slagen voor het schriftelijk examen, dan zal
er geen mondeling plaatsvinden.
Veel succes allemaal!
Verkeersambassadeurs
In de vorige nieuwsbrief heeft u een stukje kunnen
lezen over de verkeersambassadeurs.

Verkeersambassadeurs doen hele mooie dingen om de verkeersveiligheid en het
verkeersbewustzijn bij kinderen en hun ouders te stimuleren. Meer informatie over dit
onderwerp kunt u vinden op 
www.verkeerspleinamsterdam.nl/6/ouderbetrokkenheid.html
Wilt u zich in zetten als verkeerambassadeur en uw bijdrage leveren om de buurt
verkeersveiliger te maken, neem dan contact op met Sandra Hollander via:
sandra.hollander@verkeerspleinamsterdam.nl of 0631631588.
Pasen / eierdozen
Op donderdag 24 maart is er op school een paasontbijt. Op school hebben wij eierdozen
nodig. Kunt u als u lege dozen heeft deze aan uw kind meegeven?
Alvast bedankt!

Gymkleding
Op maandag en vrijdag zijn er gymlessen op school.
Wilt u op deze dagen uw kind gymkleding meegeven?
Veel kinderen gymmen met hun kleding aan die zij dan nog de rest van de dag in de klas
moeten dragen, dat is niet hygiënisch en deze kleding is zeker ook niet geschikt en veilig
voor de gymles. Voor de leerlingen, helpen jullie je ouders eraan te herinneren?
Voor de les hebben de kinderen een shirt met korte mouwen, een kort broekje (voor de
jongens) korte legging of gymbroekje (voor de meisjes) en gympen voor binnen nodig.
CMC presentatie (Creatief met Cultuur)
Op donderdag 17 maart is er een presentatie van de CMC.
U kunt komen kijken naar wat de kinderen allemaal gemaakt en geoefend hebben.
Deze keer is er ook een optreden, wij zijn benieuwd!
U bent van harte welkom in de speelzaal om 12:45 uur, u komt toch ook even kijken?
Facebook
Er staan weer een heleboel mooie foto’s op onze facebook pagina.
Komt u een kijkje nemen? dat zou leuk zijn!
Agenda
16 maart
17 maart
25 maart tot en met 29 maart
25 maart
28 maart
29 maart

Fotograaf
Presentatie CMC
Vakantie
Goede vrijdag
2e Paasdag
Studiedag

Jarig!
15 maart
17 maart

Maxamed Yusuf
Souleymen Ait Messaoud
Gefeliciteerd!

Groep 2/3
Groep 2/3

