Weeknieuws 35
3 september 2015
Infoavond
Beste ouders, helaas was de opkomst afgelopen dinsdag op de ouderavond heel erg laag.
Wij vinden het jammer dat er zo weinig belangstelling is getoond. Op dit soort avonden kunt
u de leraar van uw kind spreken en vragen stellen over het onderwijs, zien waar uw kind mee
bezig is en de methodes van de andere groepen inzien. Ook was er de gelegenheid een rondje
door de school te maken en een kijkje te nemen in de klassen.

Wij willen de ouders die wel zijn geweest bedanken voor hun belangstelling, fijn dat u langs bent
geweest. En voor de kinderen, volgende week laten wij weten wie er een prijs gewonnen heeft!

Inspectie 7 september
Op maandag 7 september is de inspectie op Het Vogelnest. De inspectie is de hele dag
aanwezig en komt naar de kwaliteit van het onderwijs kijken.
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De School en ouders
De schilders zijn bijna klaar op school, nog de laatste puntjes moeten bijgewerkt worden.
Wanneer het schilderwerk klaar is gaan we beginnen met de gangen gezellig te maken,
de hoekjes voor de kinderen verder in te richten. Voor het speelplein achter de school zijn ook
nog wat ideeën die uitgevoerd moeten worden. Kortom voor verschillende werkzaamheden, klein
of groot, kunnen wij in het komende jaar uw hulp goed gebruiken. Heeft u wat tijd over en vindt u
het leuk om dit voor de school maar vooral ook voor de kinderen te doen dan kunt u zich
aanmelden bij de ouderraad. De ouderraad zit op maandag en woensdag ochtend in de
ouderkamer.
Ouderbijdrage 2015 / 2016
Naast deze nieuwsbrief treft u de brief ouderbijdrage aan. De ouderbijdrage is dit schooljaar net
als het voorgaande jaar € 50,= per kind. U kunt de ouderbijdrage dit jaar alleen per bank
overmaken, zo heeft u altijd bewijs van betaling door middel van de overschrijving. Het rekening
nummer en verdere informatie met betrekking tot de betaling kunt u in de bijgevoegde brief
Ouderbijdrage 2015 / 2016 vinden. Leest u deze brief alstublieft goed door!
Kalender
De nieuwe kalender van dit schooljaar is er. In deze kalender staan de vakanties en vrije dagen
van schooljaar 2015 /2016 vermeld. De kalender is zowel voor en achter bedrukt. Hier vindt u
veel informatie over de school.
Let op! Wijzigingen in de kalender kunnen zich altijd voordoen, als er wijzigingen zijn dan melden
wij dit vroegtijdig in de nieuwsbrief. Leest u daarom altijd goed de nieuwsbrief door!
De kalender is, door middel van het karton op de vouwranden in te vouwen, dus staand te
gebruiken.
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