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Stichting Wijsneus
Op maandag 8 en donderdag 11 oktober starten de naschoolse activiteiten van
Stichting Wijsneus. De lessen zijn direct na school en alleen voor de leerlingen die
zich op hebben gegeven. Vandaag krijgen de leerlingen een brief hierover mee naar
huis.
Cursus
Maandag: koken
Maandag: Atelier Creatief
Donderdag: Atelier Animatie
Tijd 14.00 - 15.15
Ouderbijdrage
Volgende week ontvangt u een factuur van de ouderbijdrage met een begeleidende brief.
De ouderbijdrage kan ook dit jaar weer betaald worden met de Stadspas van uw kind.
Weet u niet of u en uw kind er recht op hebben, dan kunt u dat via de website van de
gemeente raadplegen. Zie onderstaande link.
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/stadspas-aanvragen/
Schoolfotograaf
De fotograaf heeft afgelopen dinsdag schoolfoto’s gemaakt. Over ongeveer 2 weken
verwachten wij de foto’s. De foto’s geven wij mee aan de kinderen. In de envelop zit een
beschrijving hoe u het geld over kunt maken wanneer u ze wilt houden. Wilt u de foto’s niet,
dan kunt u ze terugsturen in de retourenvelop. Ook dat staat beschreven hoe het werkt.
Heeft u vragen dan kunt u de fotograaf Van Den Berg daarover bellen.
Sparen voor je school actie van de Jumbo
Vanaf woensdag 3 oktober kunt u bij Jumbo gaan sparen voor onze school. Bij elke
besteding van €10,ontvangt u een schoolpunt. Wij willen u natuurlijk vragen ze aan
onze school te geven. Van de punten die we ophalen kunnen wij namelijk extra leer- en
spelmaterialen voor de kinderen aanschaffen. Op de website
www.jumbosparenvoorjeschool.nl kunt u onze school opzoeken en zien wat onze
spaardoelen zijn. Op deze site kunt u de schoolpunten ook direct aan onze school
toekennen. U kunt uw gespaarde punten ook inleveren bij ons op school. Bij de ingang
staat een dropbox waar u ze in achter kunt laten. Bedankt voor het meesparen voor onze
school!
Leesouders
Wij zoeken nog steeds 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.
Studie tweedaagse
Meteen na de Herfstvakantie is er een studie tweedaagse. De kinderen zijn deze dagen vrij.

Nederlandse les voor ouders/verzorgers
Op vrijdag 12 oktober start Nederlandse les in ouderkamer van het Vogelnest.
Wilt u er meer over weten dan is Fatiha, de oudercontactmedewerker van de school, er in de
ochtend vanaf 08.30u om u te informeren.
De lessen zijn iedere vrijdag van 09:00 tot 11:00 uur en worden gegeven door de vrijwilligers
Willem en Flip.
De lessen zijn gratis!
AVG / privacy wet
Wij moeten nog heel veel toestemmingsformulieren retour ontvangen. Wilt u het formulier,
betreft de privacy wet, zo spoedig mogelijk inleveren? Heeft u geen formulier meer dan kunt
u er een bij de administratie ophalen. Bedankt voor uw medewerking!
Jarig!
7 oktober
11 oktober

Lily Ravesloot
Arman Khan

Agenda
Nederlandse les
Herfstvakantie
Studie tweedaagse

12 oktober
22 t/m 26 oktober
29 en 30 oktober (alle kinderen zijn vrij)

Een prettig weekend!

Team Vogelnest

Groep 5/6
Groep 5/6

