Weeknieuws 41
09 oktober 2015

Nieuwsflits
Wij beginnen deze nieuwsbrief van het vogelnest weer met vrolijk nieuws.
Juf Maaike, GEFELICITEERD met je zwangerschap!
Wij zijn heel blij voor jou en je gezin.
Nu kun je gezellig samen met juf Ayten heel veel augurken eten 
Hulpouders zwemmen
Beste ouders,
Voor de kinderen die op donderdag middag zwemles hebben is er een extra ouderhulp nodig.
De hulpouder gaat met de kinderen en twee andere hulpouders mee in de bus naar het zwembad
en begeleidt de kinderen samen verder bij het zwembad. De ouders zijn aanwezig tot de
kinderen om 16:00 uur worden opgehaald bij het zwembad. Een aantal kinderen mag op eigen
gelegenheid naar huis. Dus ouders die hun kinderen ophalen komt u alstublieft op tijd want na
16:00 uur is er geen toezicht meer!
Het zal helaas zo zijn dat zonder extra ouder of als de kinderen zich niet gedragen de
zwemlessen niet meer doorgaan!
Gedragsregels
Voor de kinderen die zwemles hebben, er zijn regels in de bus onderweg naar het zwembad en
in het zwembad! Het is belangrijk je aan deze regels te houden.
Voor je eigen veiligheid maar ook die van anderen.
Luisteren naar de hulpouders die jullie begeleiden is heel belangrijk,
zij zijn er immers voor jullie. Zonder hulpouders kunnen jullie niet
naar zwemles!
Verder met de regels:
-In de bus ga je zitten, maar dat weten jullie wel 
-In de kleedkamer van het zwembad kleed je jezelf om in je zwemkleding.
-Zodra je in het gebouw bent, niet rennen, niet schreeuwen.
-Bij het zwembad zelf wacht je op instructies van de badmeester.
-Ga niet het water in voordat de les is begonnen.
-Na de zwemles kleed je jezelf weer rustig om en wacht je op degene die je ophaald of meld je
jezelf bij de hulpouder af.
Rietzangerweg
De uitvoering Rietzangerweg heeft vertraging opgelopen en start niet in de herfstvakantie zoals
eerder aangegeven. Bij een definitieve startdata krijgt u een brief mee waarin de planning en de
te verwachten uitvoeringsperiode staan.
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Basta Schooltv
Op dinsdag 6 oktober heeft Basta Schooltv opnames bij Het Vogelnest gemaakt. Zij hebben
leerlingen uit de Nieuwkomersgroep gefilmd.
Volgens Basta is het een mooie reportage geworden waarin Laila de hoofdrol speelt omdat zij al
zo goed Nederlands spreekt. Maandag a.s. wordt de aflevering van Basta uitgezonden om
10.00u en om 15.30u op AT5 (en op deze tijden wordt de aflevering de hele week nog herhaald).
In de loop van maandag is de aflevering ook te zien via bastaschooltv.nl (klikken op de grote foto
bovenaan: themamaand 'Amsterdam of via een link op de website van Het Vogelnest.
Wij zijn benieuwd!
Gezocht
Wie heeft er voor juf Ayten groep 1/2 een wolven masker of pak (voor volwassenen) te leen?
Zij heeft dit volgende week nodig.
Mocht u in het bezit zijn en wilt u het uitlenen, kunt u het dan volgende week maandag
meenemen?
Bedankt!
Agenda
19 t/m 23

oktober

Herfst vakantie

Verjaardagen
11 oktober
11 oktober
11 oktober

Kalid Ahmad Osman
Nihad Azdad
Arman Khan

Wauw allemaal op dezelfde dag jarig!!
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