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Start Schooljaar 2016/2017
De eerste schoolweek zit er weer op!
Fijn iedereen weer te zien en welkom nieuwe kinderen en ouders!
Met elkaar gaan wij er weer een fijne en leerzame tijd van maken op Het Vogelnest.
De school is erg mooi geworden, vinden wij zelf. Wij hopen dat jullie je ook thuis voelen :)
In de speelzaal moet nog een en ander gebeuren, in verband met vocht onder de vloer moet
deze goed drogen voor er een nieuwe op gaat. Wij houden u op de hoogte!
Kalender
De kalender met informatie betreft studiedagen, vakanties e.d. krijgt uw kind volgende week
mee naar huis. In deze kalender vindt u tevens informatie betreft de school, ouderbijdrage,
telefoonnummers van instanties enzovoort. Zo bent u van te voren met deze kalender op de
hoogte van de studiedagen, vakanties, toetsen, rapportgesprekken en feesten.
let op! In de maand december staat een fout, de vakantie is van week 52 t/m week 1!
Informatieavond
Beste ouders,
De informatieavond is dit jaar opgesplitst in een middag en een avond. Voor de ouders van
de leerlingen van de groepen 4/5 en 7/8 dinsdag middag 6 september v an 16:00 tot en
met 17:00 uur. Voor de rest van de groepen is de informatieavond op d
 onderdag 8
september van18:30 tot en met 20:00 uur.
De avond begint in de ouderkamer en is van 18:30 tot 19:00 uur met algemene informatie
van de directie. De ouders van de groepen 4/5 en 7/8 zijn bij de algemene informatie op
deze avond van harte welkom! Vanaf 19:00 uur kunt u terecht in de klas van uw kind.
Op deze avond kunt u (hernieuwd) kennis maken met de leerkracht(en) en wordt u
geïnformeerd over de manier van werken in de groep, de leerkracht laat wat materialen zien,
u wordt geïnformeerd over de af te nemen toetsen enz.
Voor de kinderen is het erg prettig als hun ouders op deze klassenavond komen: als ze dan
thuis iets vertellen over werk of materiaal, weet u waar het over gaat!
Ook voor de leerkrachten is het fijn om met de nieuwe ouders kennis te maken en de andere
ouders weer te spreken.

Nieuwsbrief
De nieuwsbrief krijgt uw kind iedere vrijdag mee naar huis. Hierin kunt u onder andere lezen
wat de kinderen hebben gedaan op school, bijvoorbeeld: projecten, snuffelstages, en
activiteiten. Verder is de nieuwsbrief om u te informeren wat er allemaal staat te gebeuren
op school, u te herinneren aan vrije dagen zoals: studiedagen of school feestjes en
eventuele hulp vraag aan ouders. Wij hopen dat u de nieuwsbrief leest!
U ontvangt deze tevens per email.
Gegevens check
U ontvangt bij deze nieuwsbrief van school een wijzigingsformulier waarop u uw gegevens in
kunt vullen. Het is van groot belang dat de gegevens zoals telefoonnummers en
mailadressen goed in ons systeem staan. Is uw kind pas begonnen bij ons op school of weet
u zeker dat wij de juiste gegevens hebben dan hoeft u het formulier niet aan uw kind mee
terug te geven.
Ontbrekende gegevens dossier
Vorig schooljaar zijn er een aantal brieven uitgegaan betreft ontbrekende gegevens in het
leerling dossier. Op niet alle brieven is er reactie gekomen. Het kan daarom voorkomen dat
wij uw kind weer een brief mee naar huis geven met de vraag de ontbrekende gegevens in
te leveren. De leerlingen die pas zijn gestart kunnen nog een brief mee krijgen betreft
ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht, deze zijn nog niet van alle leerlingen retour
gekomen. Vast bedankt voor uw medewerking!
Vakantieschol Taal / Echo
Een aantal leerlingen van het Vogelnest zijn in de zomervakantie naar de zomerschool
geweest. Op de volgende link kunt u het artikel lezen.
http://epaper.hollandmediacombinatie.nl/HMC/data/20160831/html/WB/NRD/
Facebook
Kijk u ook nog even regelmatig op onze facebook pagina?
De foto’s van het zomerfeest kunt u daar onder andere bekijken.
https://www.facebook.com/Vogelnestamsterdamnoord
Stichting Wijsneus
Naschoolse Activiteiten
Na schooltijd worden er op school cursussen georganiseerd door Stichting Wijsneus. Vind je
het leuk om nog iets extra’s te leren? Doe dan mee!
Kinderen kunnen zich opgeven om mee te doen aan cursussen op het gebied van
beeldende kunst, theater, muziek, dans, gezondheid, techniek, media of natuur.
Naast bijvoorbeeld schilderen of timmeren, leren kinderen ook samenwerken,
experimenteren, omgaan met elkaar en breiden ze hun woordenschat uit. Wijsneus werkt in
kleine groepen die begeleid worden door een vakdocent.
Cursusblok 1 gaat begin oktober van start! Inschrijven kan tot half september.
Binnenkort ontvangt u via school een inschrijfformulier.

Agenda
06 september
08 september
12 september

Informatiemiddag 16:00  17:00 uur  groep 4/5 en 7/8
Informatieavond 18:30  19:00 uur  alle groepen
Studiedag  alle kinderen vrij!

Jarig!
4 september
4 september
6 september
7 september

Badredine
Amira
Karam
Luna

Groep 6/7
Groep 4/5
Groep NK 2
Groep 6/7

Gefeliciteerd!!

