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Ouder informatiemiddag donderdag 27 september
Het team heeft besloten dit jaar een informatiemiddag te houden.
Deze zal volgende week donderdag 27 september van 14:00 tot 15:00 uur plaatsvinden.
U kunt vragen stellen aan de leerkracht over het onderwijs, de methoden waar ze mee
werken en u kunt deze ook inzien. Uw kind gaat gezellig mee de klas in.
Het is niet de bedoeling dat zij gaan spelen in de gangen maar u laten zien waar zij mee
bezig zijn. In de ochtend is daar vaak geen tijd voor.
U kunt zelf kiezen welke leerkracht u het eerst gaat bezoeken als u meerdere kinderen op
school heeft.
Deze middag is niet bedoeld om individueel over uw kind(eren) te spreken; daarvoor kunt u
altijd met de leerkracht een aparte afspraak maken.
Tot donderdag, de koffie en koekjes staan voor u klaar!
Stichting Wijsneus
Er zijn formulieren uitgedeeld in de klassen van Stichting Wijsneus. Zij gaan dit jaar
weer leuke naschoolse activiteiten aanbieden. Volgende week dinsdag komen ze de
formulieren weer ophalen. Als uw kind mee wilt doen aan een activiteit lever het
formulier dan volgende week maandag 24 september bij de leerkracht of de
administratie in.
Fotograaf dinsdag 2 oktober
Op dinsdag 2 oktober komt de schoolfotograaf. U heeft hier al een brief over ontvangen.
De leerlingen gaan deze dag met hun eigen groep op de foto en er worden portretfoto’s
gemaakt. Wilt u een foto met broers en zussen, die hier op school zitten, geeft u dat dan
aan op het formulier dat u ontvangen heeft. Het formulier graag voor woensdag
26 september inleveren bij de juf of administratie op school.
De foto’s ontvangen wij na (ongeveer) 2 weken. Wilt u de foto’s houden dan kunt u het geld
overmaken zoals in de brief (van de fotograaf Van Den Berg) staat vermeld.
Wilt u ze niet houden dan stuurt u ze terug in de retourenvelop.
U kunt de foto’s niet via de school betalen of retour sturen.

Kinderboekenweek woensdag 3 oktober
De Kinderboekenweek start op woensdag 3 oktober. Het Thema is dit
jaar “Vriendschap” Kom erbij!
De leerkrachten zullen er in de klassen aandacht aan besteden en in de
gangen komen gezellige voorleeshoeken waar de leerlingen aan elkaar
kunnen voorlezen.
Leesouders
Wij zoeken leesouders op school. Wilt u hier meer over weten en/of
heeft u interesse, dan kunt u dat bij de leerkracht van uw kind
aangeven.
Nederlandse les voor ouders
Wilt u de Nederlandse taal leren?
Of wilt u de Nederlandse taal beter leren te begrijpen?
Kom dan op vrijdag 12 oktober naar de ouderkamer van het Vogelnest.
Daar is Fatiha, de oudercontactmedewerker van de school, om u te informeren over de
Nederlandse lessen.
De lessen zijn op school, iedere vrijdag van 09:00 tot 11:00 uur en worden gegeven door
de vrijwilligers Willem en Flip. De lessen zijn gratis!
Wij zien u dan!
AVG / privacy wet
Denkt u nog aan het toestemmingsformulier delen persoonsgegevens? Deze heeft u bij de
vorige nieuwsbrief ontvangen. Mocht u deze niet meer hebben dan kunt u het bij de
administratie invullen. Bedankt voor uw medewerking!
Jarig!
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4 oktober
5 oktober
6 oktober
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Een prettig weekend!
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