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Beste ouders, verzorgers en leerlingen van Het Vogelnest
Offerfeest
Dit jaar is het Offerfeest op donderdag 24 september.
Er zijn heel wat kinderen en ouders die het gaan vieren.
Alvast een fijne feestdag volgende week!
Bij deze nieuwsbrief hebben wij een bijlage gedaan met
(in het kort) een verhaal over hoe het is ontstaan.
Dit voor de ouders en kinderen, die het niet weten, wat
de achterliggende gedachte is van het feest.
Gymkleding
Op maandag en vrijdag is er iedere week gym. Wilt u er op letten dat u uw kind voor deze dagen
kleding mee geeft waar zij in kunnen sporten? Een shirt, gymbroekje en
sportschoenen voor binnen. Voor de meisjes die met hoofddoek willen
gymen let er op dat je een hoofddoek zonder spelden draagt of een
hoofddoek waar je mee kunt sporten (zie foto)

Nederlandse les / de Ouderkamer
Op de woensdagochtend wordt in de ouderkamer van het Vogelnest Nederlandse taalcursus
gegeven voor ouders. De docenten zijn de vrijwilligers Willem en Flip.
De tijden zijn van 09.00 tot 11.00 uur. Heeft u vragen of wilt u zich inschrijven dat kunt u doen bij
Fatiha de oudercontactmedewerker die aanwezig is op maandag en woensdag.
U bent van harte welkom!
Luizencontrole
Op maandag 21 september is er op school weer een luizencontrole. Een aantal moeders zullen
de kinderen in de ochtend controleren. Mocht uw kind luizen hebben dan krijgt hij of zij een brief
mee naar huis met daarin de informatie die u moet volgen om de luizen te bestrijden.
Neemt u dit alstublieft serieus, luizen zijn besmettelijk en erg lastig. Ze bijten en veroorzaken veel
jeuk, door het krabben kunnen er wondjes ontstaan. Mocht uw kind luizen hebben dan is het
verstandig iedereen in uw familie te controleren vanwege de besmettelijkheid.
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Sportbuurtclubs in de Vogelbuurt 2015-2016
De Kinderboom en Het Vogelnest
Blok 1:

Week 40 tot en met week 50
28 september t/m 11 december 2015

Turnen
Wanneer:
Waar:

Maandag 14:30 - 15:30 groep 3 t/m 5
Gymzaal De Kinderboom

Korfbal
Wanneer:
Waar:

Let op korfbal start op 7 oktober!
Woensdag 14:30 – 15:30 groep 1 t/m 4
Gymzaal De Kinderboom

Judo
Wanneer:
Waar:

Donderdag 14:30 – 15:30 groep 3 t/m 5
Gymzaal De Kinderboom

Voetbal voor meisjes
Wanneer:
Vrijdag 14:30 – 15:30 groep 6 t/m 8
Waar:
Gymzaal De kinderboom
Agenda
5 oktober

Studiedag alle kinderen vrij

Verjaardagen
17 september
24 september
25 september
26 september
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Goodi Al Hamzawi
Rachna Nijhove
Nielofar Safi
Laila Khan

Groep NK
Groep 6/7
Groep 6/7
Groep NK

