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Rectificatie kalender
Beste ouders/verzorgers,
In de kalender heeft de drukker helaas het volgende foutief gedrukt. Op donderdag 26 april
is het geen Koningsdag, de kinderen moeten gewoon naar school.
Vrijdag 27 april zijn ze wel vrij, dan is het echt Koningsdag!
De weken in april zijn niet goed doorgeteld. 2 April is week 14. Vanaf week 18 staat dit weer
juist op de kalender..
Praktisch Verkeersexamen / Verkeersplein - groep 8
Op woensdag 28 maart hebben de leerlingen van groep 8 een
Praktisch Verkeersexamen.
Om uw kind goed voor te bereiden op het examen kunt u van te voren het
examenparcours samen oefenen. In de brief die uw kind mee heeft gekregen
kunt u lezen hoe u dit het beste kunt doen en vindt u de routebeschrijving en
plattegrond.
Paasontbijt donderdag 29 maart
Op donderdag 29 maart is er paasontbijt op school. De kinderen gaan dan gezellig met zijn
allen ontbijten in de klas. Eet dus thuis niet te veel in de ochtend! De ouderraad verzorgt het
ontbijt. Bedankt weer voor jullie inzet.
Projectweek presentatie
Volgende week donderdag 29 maart is de presentatie van de projectweek met het
thema “Wij zorgen voor ons milieu”. U heeft daar van de week een brief over
ontvangen. U kunt tussen 13:15 en 14:50 uur langs de klassen lopen en zien wat
de kinderen allemaal gemaakt hebben. Loop u ook even langs de andere klassen
en niet alleen die van uw eigen kind? Dat zullen de kinderen erg leuk vinden!
Fotograaf betalingen / incasso
Er zijn nog een aantal ouders/verzorgers die na twee herinneringen de betaling aan de
fotograaf niet hebben voldaan. De vraag van de fotograaf is het bedrag zo spoedig mogelijk
over te maken. In de week van 2 april dragen zij het namelijk over naar een incassobureau
en komen er weer extra kosten bij. U kunt contact opnemen over het openstaande bedrag
met John Castelijns / Vandenberg-ID op 040 280 9666.

Agenda
29 maart
29 maart
30 maart
02 april
03 april
10 april
20 april
27 april

Presentatie projectweek
“Wij zorgen voor ons milieu”
Paasontbijt
Goede vrijdag (alle kinderen zijn vrij)
2e paasdag (alle kinderen zijn vrij)
Studiedag (alle kinderen zijn vrij)
Studiedag NK (alleen Nieuwkomers zijn vrij)
Koningsspelen
Koningsdag (alle kinderen zijn vrij)
Let op! In de kalender staat het fout!

Jarig
27 maart

Prettig weekend!
Team Vogelnest

Romayssae Lemhadi

NK2

