Weeknieuws 36
09 september 2016

Kalender
In de vorige nieuwsbrief hadden wij u al geïnformeerd over de kalender van Het Vogelnest,
en dat uw kind het deze week mee naar huis zou krijgen. Helaas heeft de drukker het
verkeerde formaat geleverd waardoor wij u volgende week vrijdag pas de kalender mee
kunnen geven. Excuses voor de vertraging!
Start van de lessen
Beste ouders even een reminder aan het begin van het schooljaar en omdat de kalender
nog ontbreekt. De lessen in de klas beginnen om 08:30 uur. U kunt uw kinderen tussen
08:20 en 08:25 binnen brengen. Komt u na 08:25 binnen dan kunt u uw kind bij de deur
gedag zeggen en loopt hij of zij zelf naar de klas. Deze regel is ervoor om te zorgen dat de
leraar op tijd kan beginnen en zo geen effectieve lestijd mist. Voor de groepen 1/2 en 3 zijn
er andere regels. Van groep 3 mogen de ouders nog een kwartier langer blijven, dus tot
08:45 uur, dit is tot en met de herfstvakantie! De ouders van de leerlingen van groep 1/2
mogen het gehele jaar door een kwartier langer blijven. Let wel op dat dit kwartiertje er niet
is om een praatje te maken met andere ouders maar om samen met uw kind iets te gaan
doen. Bijvoorbeeld samen een puzzel maken!
Nieuws uit groep 6/7

Salar en Mohammed Amin gaan onderzoek
doen naar twee slangen die gevonden zijn in Iran.
De slangen zijn 20 jaar oud en worden bewaard
in whisky.
Volgende week komt de uitslag van het
onderzoek.

Vraag van een leerling
Wat zijn goede oefensites om rekenen en spellen te verbeteren?
Dit zijn bijvoorbeeld:
www.beterrekenen.nl
www.rekenweb.nl
www.beterspellen.nl
Deze zorgen dat er elke dag een paar nieuwe oefeningen staan die je kunt
doen en waarbij je meteen ziet wat de uitslag is. Je moet jezelf wel even aanmelden voordat
je aan de slag kunt!
Agenda
12 september
27 september

Studiedag  alle kinderen vrij!
Schoolfotograaf

Jarig!
13 september
14 september

Abubakar Keenadiid Yusuf
Chekinio Vola

Groep 3
Groep ½

