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Noodoplossing groep 8
De meester van groep 8 is uitgevallen.
Zoals u wellicht al heeft meegekregen is het op dit moment erg lastig om vervanging te
vinden. Het is gelukt om een meester te vinden voor de vrijdag. Dit is meester Eric en hij zal
vrijdag 23 maart starten. De andere dagen lossen we met elkaar op. Op donderdag draait
Nina groep 8 in afwisseling met meester Boudewijn. Alle andere leerkrachten staan 1 dag
voor groep 8. Op die dag wordt hun eigen groep verdeeld. Ook groep 8 wordt elke week 1
dag verdeeld. We zorgen met elkaar voor passend werk op de dag dat de leerlingen
verdeeld zijn. Wij hopen op uw begrip voor de situatie.
Projectweek
Volgende week start de projectweek “Wij zorgen voor ons milieu”. Op vrijdag 23 maart kunt
u tussen 13:00 en 14:00 uur langs de klassen lopen en zien wat de kinderen allemaal
gemaakt hebben.

In tweetallen bedenken de leerlingen onderzoeksvragen voor het project.

Stemlocatie / verkiezingen
Op 21 maart is in de speelzaal op school een stemlocatie ingericht voor de verkiezingen van
de gemeenteraad, stadsdeelcommissie en referendum. Hier kunt u als inwoner van
Amsterdam een nieuwe gemeenteraad en een stadsdeelcommissie voor het stadsdeel waar
u woont kiezen. Meer informatie vindt u op amsterdam.nl/verkiezingen.
Bij het referendum stemt u voor of tegen de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten
2017. Meer informatie vindt u op www.referendumcommissie.nl.

Schooltuinen
Het is weer bijna tijd voor de leerlingen van groep 7 om in de schooltuintjes te gaan werken.
Wanneer het buitenseizoen start, meestal ergens begin april als de tuin er klaar voor is, dan
laten wij u dat weten. Om prettig in de tuin te kunnen werken raden wij aan uw kind geen
nieuwe kleding te laten dragen en regenlaarzen mee te geven.
De schooltuintjes zijn op woensdag. De leerlingen zullen wekelijks met een bus naar de
tuintjes worden gebracht en weer opgehaald worden.
Verteltas
Groep 1/2 aan het werk met de verteltas De mooiste vis van de zee. De tas kan op school en
thuis worden gebruikt door de kinderen. Hij is gemaakt door ouders, in de ouderkamer, samen
met Fatiha de oudercontactmedewerker van school.

Agenda
19 tot en met 23 maart
29 maart
30 maart
02 april
03 april
10 april
20 april
26 april

Projectweek thema “Wij zorgen voor ons milieu”
Paasontbijt
Goede vrijdag (kinderen zijn vrij)
2e paasdag (kinderen zijn vrij)
Studiedag (kinderen zijn vrij)
Studiedag Nieuwkomers
Koningsspelen
Koningsdag (kinderen zijn vrij)

Jarig
21 maart
24 maart
24 maart

Prettig weekend!
Team Vogelnest

Sami Ahmet Sari
Nurgül Andreeva
Milan Jesterhoudt

Groep 3/4
Groep 6/7
Groep 6/7

