Weeknieuws 48
30 november 2018
Sinterklaas
Volgende week woensdag, 5 december, komt Sinterklaas met de twee allerbeste
pieten onze school bezoeken. In de ochtend gaan we hen om 08.45 uur
verwelkomen buiten op het Schoolplein. Ouders/verzorgers, opa’s oma’s mogen
daar natuurlijk ook bij zijn.
De kinderen staan op het plein voor de school, de ouders, opa’s of oma’s kunnen
achter bij het klimrek blijven kijken. De kinderen staan gewoon bij hun klas.
Nadat wij de Sint en de pieten ontvangen hebben gaan de kinderen naar binnen
naar de klas en verder het feest vieren. De ouders kunnen niet meer mee naar
binnen.
Surprises groep 5/6 en groep 8
Zorgt u er samen met uw kind voor dat de surprise op tijd af is? Dit weekend en maandag
kan er nog aan gewerkt worden. Op dinsdag 4 december moet het mee naar school!
Parkeren
Dit bericht is voor de ouders wie met de auto komen. Wilt u de ingang van de rode poort
vrijhouden? Als u uw auto er direct voor parkeert kan niemand er meer door. Vooral met de
fiets of rolstoel. Bedankt!
Fatiha / oudercontact medewerker
Op de achterkant van deze nieuwsbrief leest u informatie betreft het afscheid van Fatiha
Belkasmi, de oudercontactmedewerker van de school.
Reminder E-mail adressen
Als u van school, per mail, geen nieuwsbrief of brieven ontvangt, dan staat uw juiste
mailadres niet in ons systeem. Wilt u uw mailadres dan zo snel mogelijk doorgeven?
Dit kan aan m.vanmeurs@innoord.nl
Jarig!
4 december
6 december
8 december
Agenda
5 december
19 december
21 december

Ky-Mayah
Mohammed Amin
Rayan

Groep 1/2
Groep 7/8
Groep 3/4

Intocht Sinterklaas (08.45 op het schoolplein)
Sinterklaasfeest voor de kinderen op school
Kerstdiner
Playbackshow

Afscheidsfeestje
voor Fatiha
Oudercontactmedewerker
van Het Vogelnest
Op woensdag 19 december houden wij een (surprise) afscheidsfeestje voor Fatiha.
Wij nemen afscheid omdat zij per 1 januari 2019 niet meer via Combiwel op onze locatie
werkzaam zal zijn.
Mocht u Fatiha willen bedanken dan bent u vanaf 8.30 uur welkom in het speellokaal.
Wij zullen haar hier allemaal erg missen, en vooral ook de ouders van de leerlingen van
Het Vogelnest.
Een aantal ouders wil graag geld inzamelen voor een cadeau.
Wilt u hier ook aan meedoen, dan kunt u bij juf Mariska van de administratie een bijdrage in
een envelop doen.
Het bedrag is aan u, wat u wilt en kunt geven.
School zal daarnaast zorgen voor tekeningen van de kinderen, bloemen en een cadeaubon.
Heeft u vragen dan kunt u terecht bij Touria van de ouderraad, Mariska van de administratie
of de schooldirectie.
Let op! Het is een verrassing, Fatiha weet hier niets van.
Mocht u iets lekker te eten willen maken voor het afscheidsfeestje dat is dat uiteraard
welkom! De school zorgt voor het drinken.

