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Fietsen
Aan alle leerlingen die met de fiets naar school komen!
Jullie fietsen moeten in de daarvoor bestemde fietsenrekken achter de school gezet worden.
Hoe kom je daar??
Aan de zijkant van de school, aan de kant van de hoofdingang, is er een groen hek. Als je
door dat hek gaat loop je helemaal door naar achteren waar de fietsenrekken staan.
Zet je fiets wel netjes neer zodat er ook ruimte is voor anderen!

Opnamen tv programma Apennoten
Een aantal leerlingen van groep 1/2 is vandaag in de opnamestudio van de Muziekschool in
Amsterdam Noord geweest. Dit was voor de opnamen van het televisieprogramma
Apennoten van de KRO / NCRV. Ze hebben onder andere vragen beantwoord van
presentator Pepijn en een liedje gezongen onder leiding van muzikanten. Ze hebben
ontzettend goed hun best gedaan.Tijdens de opnamen waren er geen onderbrekingen, alles
is in 1 keer opgenomen! De juf en de productie van het programma zijn heel erg trots op
jullie. De uitzending van Apennoten waar onze leerlingen te zien zijn wordt tussen 5 oktober
en
1 december uitgezonden. De exacte datum laten wij u nog weten.

Studiedag
Op maandag 12 september was er op school een studiedag voor het personeel. Tijdens
deze studiedag is de Kracht van Verbinden aan bod gekomen. De professionele cultuur. In
de loop van het jaar zult u hier meer over horen, en voorbij zien komen. Onder andere op de
website van de school, in de school, de klassen en in de nieuwe schoolgids.

Agenda
27 september

Schoolfotograaf

Jarig!
21 september
24 september
25 september

Nadine Rakdou
Rachna Nijhove
Nielofar Safi

Groep 3
Groep 7/8
Groep 6/7

De Vogelburen
Uitnodiging! Buurtpicknick
Lieve buren,
De Vogelburen nodigen jullie allemaal hartelijk uit voor de buurtpicknick op het Zwanenplein ter ere van het Offerfeest.
Kom kennis maken met elkaar en de culturele rijkdom van de Vogelbuurt, terwijl je geniet van elkaars heerlijke spijzen.
Breng iets lekkers mee of iets te drinken. We delen alles samen met elkaar.
Info:
Wanneer? vrijdag 16 september
Waar? Zwanenplein
Hoe laat? 17:00-19: 00
Meenemen?: -iets te eten of te drinken
- iets om op te zitten (stoel of kleed) en als het lukt een kampeertafeltje of kleedje voor de spijzen.
Kom jij ook?
En wie vindt het leuk om te helpen tijdens de picknick zelf?
Ps: heeft iemand een partytent te leen? Dan kan het ook doorgaan als het regent. Zo niet, dan verzetten we het naar
een andere dag. Bericht volgt dan nog.
Dit is een 100 % burenintiatief en wordt niet gesubsidieerd. Onder het mom van lekker zelf (samen) doen.
Lieve groet,
De Vogelburen, een verbindend platform van bewoners in de Vogelbuurt.
Op Facebook te vinden onder 'Vogelburen'.

