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Welkom!
De eerste schoolweek zit er alweer op. Wat fijn alle leerlingen weer terug te
zien op Het Vogelnest. Wij hopen dat jullie allemaal een fijne vakantie
hebben gehad. Nieuwe leerlingen en ouder(s) welkom op school!
Kalender
Net als alle voorgaande jaren ontvangt u een kalender van school met
informatie over onder andere de school, vakanties en studiedagen. De
kalender verwachten wij volgende week vrijdag mee te kunnen geven aan
uw kind. In de onderstaande agenda van deze nieuwsbrief staan vast wat data genoteerd
zodat u op de hoogte bent.
Nieuwe leerkrachten en IB
Ingeborg Pheifer
Waarnemend Adjunct Directeur op woensdag en donderdag
Malenthe Lugtmeier Leerkracht van groep 1/2 op dinsdag en woensdag, gymdocent
op de maandag en vrijdag.
Sylvia Zuidinga
IB-er, maandag, dinsdag en woensdag
Herman van Bekkum Interim IB-er
Voor de vakantie heeft u in de nieuwsbrief al de namen van een aantal nieuwe collega’s
voorbij zien komen. Hieronder noemen wij nog een keer hun namen en van welke groepen
zij de leerkracht zijn:
Ezli Suitela
Leerkracht NK groepen
Dorus de Jongh
Leerkracht NK2
René Schneiders
Leerkracht NK3
Tandarts controle (alleen voor de leerlingen die zich hebben aangemeld bij de tandarts)
Van 24 tot en met 27 september komt de tandarts weer op school. Afgelopen keer heeft de
tandarts een controle gedaan, in deze week gaat de tandarts de kinderen behandelen.
Heeft uw kind nog geen tandarts en wilt u uw kind aanmelden dan kunt u vanaf volgende
week dinsdag een inschrijfformulier ophalen bij de administratie. De tandarts komt met een
mobiele tandartswagen op het schoolplein te staan.
Nieuwsbrief
Dit schooljaar ontvang u de nieuwsbrief 1 keer in de twee weken op papier en per mail, mits
wij uw e-mailadres hebben. De volgende nieuwsbrief ontvangt u op 21 september.
AVG
Beste ouder(s) / verzorger(s). Bij deze nieuwsbrief ontvang u een toestemmingsformulier
delen persoonsgegevens. Dit is in verband met de nieuwe privacy wet. Wij zijn verplicht
deze in het dossier van de leerlingen te bewaren. Wilt u het zo spoedig mogelijk invullen en
voor volgende week vrijdag afgeven bij de administratie of bij de leerkracht van uw kind.
Bedankt voor uw medewerking!

Studiedag
Op 28 september is er een studiedag. Alle kinderen zijn dan vrij. Zet u het vast in uw
agenda!
Jarig!
13 september
15 september
17 september
17 september
19 september
21 september

Abubakar Keenadiid Yusuf
Miraç Usta
Nawar Hamid
Khayr Makboul
Aya ben Kaddur
Nadine Rakdou

Agenda
Tandarts
Studiedag
Een prettig weekend!

Team Vogelnest

NK2
Groep 3/4
NK2
NK2
Groep 3/4
Groep 5/6
24 tot en met 27 september
28 september (alle kinderen zijn vrij)

