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Paasontbijt
Volgende week donderdag hebben de kinderen Paasontbijt in de klas. U hoeft voor de
ochtend niets mee te geven en houdt u er thuis een beetje rekening mee dat ze gaan eten in
de klas? Er is brood, beleg, drinken en iets lekkers voor de kinderen. De ouders
van de ouderraad zijn er volgende week maar weer druk mee!
Paasontbijt in de ouderkamer
Op woensdag 23 maart 2016 om 08.30 uur is er een Paasontbijt in de
ouderkamer.
Alle ouders / verzorgers zijn van harte welkom. Voor brood, beleg en drinken wordt gezorgd.
Mocht u iets mee willen nemen dan is dat natuurlijk van harte welkom.
Groep 3/4
Maaike is met zwangerschapsverlof gegaan, er is vanaf 17 maart een vervangster in de klas
haar naam is 
Jasmine Louist
.
Volgende week komt er een stukje in de nieuwsbrief waarin
Jasmine iets verteld over zichzelf.
En Maaike, geniet van je zwangerschapsverlof, je mooie buik en straks van je kindje!
Theorie verkeersexamen
De leerlingen van groep 7 hebben maandag 14 maart ALLEMAAL hun theorie
verkeersexamen gehaald, gefeliciteerd heel erg goed gedaan!
Fotograaf
Het is allemaal heel goed gegaan bij de fotograaf, de foto’s zijn vast heel erg mooi
geworden.
We hebben veel foto modellen op Het Vogelnest!
Volgende week donderdag krijgen wij de enveloppen van de fotograaf die delen wij aan de
kinderen uit. U kunt de foto’s via internet bestellen of op de envelop aangeven welke set
foto’s u wilt bestellen en contant geld in de envelop doen. Deze envelop kunt u bij Juf
Mariska van de administratie weer inleveren. Hoe u kunt bestellen staat verder uitgelegd op
de envelop.
Bericht van Stichting SINA voor leerlingen uit groep 5 en hoger zonder zwemdiploma
(
zwemlessen voor kinderen uit gezinnen die de lessen niet zelf kunnen betalen)
Stichting SINA organiseert zwemlessen. Ook het Noorderparkbad werkt mee aan dit
initiatief. Voor wie zijn deze zwemlessen? Deze cursus is bedoeld voor kinderen uit groep 5
en hoger zonder zwemdiploma, uit gezinnen die de lessen niet zelf kunnen betalen.
Het participatiecentrum van Stadsdeel Noord controleert of uw huishouden aan deze eis
voldoet. Daarom vragen we om uw stadspas. Geen stadspas maar u kunt de lessen niet

betalen? Als u dit kunt aantonen, komt u ook in aanmerking. Hoe u uw kind aan kunt melden
kunt u lezen in de bijgevoegde brief.

Ouderbijdrage (
Dit bericht is alleen voor de ouders die de bijdrage nog moeten betalen
)
Dit jaar gaan er nog een aantal activiteiten plaats vinden op school, wij hebben er inmiddels
ook al een aantal gehad en er staat nog een schoolreis op de agenda. Om situaties te
voorkomen dat kinderen niet deel kunnen nemen aan een schoolreis of activiteit willen wij u
vragen de ouderbijdrage voor 22 april aan de school over te maken of contant te voldoen bij
Juf Mariska van de administratie. Mocht u om een reden de bijdrage niet in één keer kunnen
betalen of anders dan kunt u een afspraak maken bij de directeur, Amanda.
Eierdozen
Heeft u nog aan de lege eierdozen gedacht? Wij hebben ze nodig voor volgende week
maandag. Alvast bedankt!
Agenda
25 maart tot en met 29 maart
25 maart
28 maart
29 maart

Vakantie
Goede vrijdag
2e Paasdag
Studiedag

Jarig!
21 maart

Sami Ahmet Sari
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