Weeknieuws 15
13 april 2018

Scholenmarkt dinsdagavond 10 april
Op dinsdagavond 10 april jl. vond de tweede
Scholenmarkt in Amsterdam Noord plaats. Scholen uit
Amsterdam Noord konden zich daar presenteren aan
ouders van jonge kinderen die nog een basisschool gaan
kiezen en in de toekomst mee gaan doen met de
Scholenring-loting. De avond werd heel goed bezocht.
We hebben veel ouders over onze school kunnen
vertellen.
Ouderbijdrage / kamp
Nog niet alle ouderbijdragen zijn betaald.
Wilt u dit voor eind april in orde maken?
Er zijn al heel wat activiteiten geweest.
De betalingen van het kamp moeten vóór 26 april bij ons binnen zijn.
Dit is voor de leerlingen van groep 8 en de schoolverlaters van de NK groepen.
Weet u niet of u de ouderbijdrage of kamp al heeft betaald, dan kunt u dat navragen bij juf
Mariska van de administratie.
Uitnodiging voor de open les van de naschoolse cursus
De cursussen zijn alweer bijna afgelopen. In de laatste les willen de leerlingen graag laten
zien waar ze de afgelopen weken aan gewerkt hebben.
Het zou leuk zijn als u komt kijken.

Naam cursus:

Groep:

Atelier Creaief
(Droogdok)

1, 2

Dans
(DAT!school)
Koken

Dag om te komen
kijken:

Wij nodigen
je uit om:

Les
afgelopen
om:

Donderdag – 19 april

14.55 uur

15.15 uur

3, 4

Maandag – 16 april

14.40 uur

15.00 uur

4, 5, 6

Maandag – 23 april

14.55 uur

15.15 uur

Centrale Eindtoets
Het is weer tijd voor de eindtoets van groep 8.
Wij hebben er al school voor gekozen om deze dit jaar digitaal af te nemen.
De digitale Eindtoets is adaptief voor taal en rekenen. Het niveau voor de toets wordt op
meerdere meetmomenten bepaald op basis van de score van de leerling over een aantal
opgaven. Hierdoor is het een toegankelijke toets op maat die uitdagend en motiverend is
voor iedere leerling. Deze zal worden afgenomen op ma 23, di 25 en wo 25 april.
Tip: zorg ervoor dat de leerlingen goed uitgerust aan de toets kunnen beginnen met een
volle maag.
Rectificatie kalender
Het heeft al eerder in de nieuwsbrief gestaan, maar om u er nog even op te attenderen hier
de fouten die in de kalender staan:
Maand april
De weken in de maand april zijn onjuist (dit moet zijn: week 14 t/m 18)
Koningsdag vrijdag 27 april - i.p.v. 26 april
maand juli
De zomervakantie is t/m 31-08-2018 en uiteraard niet 2017
Wie is wie?
Wie is mijn juf of meester?
Gymnastiek - meester Chris Smith
Agenda
20 april
27 april
30 tot en met 11 mei
Jarig
Geen jarigen deze week.
Prettig weekend!

Team Vogelnest

Koningsspelen
Koningsdag (kinderen zijn vrij - niet op 26-4!!)
Meivakantie

