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Digitale eindtoets
Het zit er weer op. Goed gedaan groep 8!
Opvang groep 8
Meester Michel is nog steeds ziek. Dit betekent dat we vervolg moeten geven aan de
opvang voor groep 8. We doen dit op dezelfde wijze als voorgaande weken. Juf Nina draait
groep 8 3 dagen, ze worden 1 dag verdeeld en meester Eric is er op vrijdag. Wij zijn
uiteraard op zoek naar geschikte vervanging, maar dat is helaas niet eenvoudig. Wij danken
u voor uw begrip.
Meivakantie
Van vrijdag 27 april tot en met vrijdag 11 mei hebben de kinderen meivakantie. Wij hopen
dat jullie lekker uit kunnen rusten de komende twee weken en leuke dingen gaan doen.
Op 14 mei zien wij jullie graag fris en fruitig weer terug op school.
Ouderbijdrage en kamp betalingen
Beste ouders / verzorgers, denkt u aan de betalingen voor de ouderbijdrage en kamp van
uw kind(eren)? Wilt u, als u dit nog niet heeft gedaan, het geld zo spoedig mogelijk dan wel
voor 14 mei overmaken op het rekeningnummer van de school of op maandag 14 mei
contant betalen aan juf Mariska.
Carnaval van Noord
Op donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) vindt de zesde editie van Carnaval van Noord
plaatst en dit keer met het thema Hemelsblauw en Glittergoud! Vanaf 13:00 begint het
buurtfeest met workshops en om 16:00 start de parade door de buurt.
Startlocatie: Het Vogellab op de Fazantenweg 53. Per mail sturen wij naast de nieuwsbrief
een flyer mee, waar u meer informatie over de parade kunt vinden.

Agenda
27 april
30 tot en met 11 mei

Jarig
27 april
28 april
01 mei
04 mei
05 mei
10 mei
11 mei
12 mei
13 mei
15 mei
15 mei
17 mei

Fijne vakantie!

Team Vogelnest

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

Adjara Agoro
Sohaib Karimi
Wassima Kaddouri
Janey Sambo
Hamdi Omar Farah
Gabriel Dario Alves Rojas
Meron Teklay Fisaha
Zara Sahak
Feroza Safi
Iman el Rhalfioui
Zayed A Sahak
Pembegyul Mehmedova

Groep 6/7
Groep 8
Groep 4/5
Groep 3/4
Groep 4/5
NK2
NK2
Groep 1/2
Groep 4/5
Groep 6/7
Groep 6/7
NK3

