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Fatiha / oudercontact medewerker
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u al geïnformeerd over het afscheidsfeestje van Fatiha
Belkasmi, de oudercontactmedewerker van de school. Nog even ter herinnering, het feestje
is volgende week woensdag, 19 december, in de speelzaal van de school. Het begint om
08:30 uur en eindigt om 11:00 uur.
Tot en met dinsdag 18 december kunt u nog geld in de envelop doen waar wij een
cadeaubon van gaan kopen namens de ouders. Namens de school en het personeel
komt er apart een cadeaubon en bloemen. De school regelt de sapjes en frisdrank.
Wij willen u vragen iets lekkers mee te nemen.
Kerstdiner
Op woensdag 19 december is er voor de kinderen een kerstdiner op school. Het kerstdiner
is van 17:30 tot 18:30 uur. Vanaf 17:20 uur is de deur van de school open en kunt u uw kind
in de klas komen brengen en foto’s maken als u dat wilt. Voor het kerstdiner maken alle
ouders iets te eten klaar. Als het goed is heeft u de lijst die bij de klas hangt al ingevuld met
wat u gaat maken.
De ouders/verzorgers mogen gezellig in de speelzaal wachten tot de kinderen klaar zijn met
het kerstdiner. Wij willen u vragen voor in de speelzaal ook iets lekkers mee te nemen.
De sapjes en frisdrank staan klaar!

Playbackshow
Op de laatste schooldag, vrijdag 21 december, is er een playbackshow. Wij willen u graag
uitnodigen om te komen kijken. Het begint om 12:45 uur tot ongeveer 13:45 uur.
U kunt vanaf 12:35 binnen komen lopen.
Na de playbackshow kunt u buiten op uw kind(eren) blijven wachten.

Jarig!
17 december
25 december
26 december
26 december
28 december
2 januari
9 januari

Feride
Denislav
Amira
Santrisha
Christiano
Dina
Lina

Agenda
19 december
21 december
22 december tot en met 6 januari

Kerstdiner
Playbackshow
Kerstvakantie

Groep 1/2
Groep 3/4
Groep 5/6
Groep 3/4
NK1
NK2
Groep 3/4

Het team van Het Vogelnest wenst alle kinderen,
ouders/verzorgers
fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe

Maandag 7 januari is het de eerste schooldag na de vakantie.
Wij zien de kinderen dan graag weer op tijd in de klas!

