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Directie
Mevr. Amanda Hartlief, directeur Vogelnest, is in juli 2018 bevallen van een gezonde zoon,
Jeashel. Helaas is zij nog niet in staat om haar werkzaamheden te hervatten. Dit betekent
dat dhr. Peter Lakke en mevr. Ingeborg Pheifer de directievoering van de school zullen
voortzetten. Mocht hier verandering in optreden dan wordt u op de hoogte gesteld.
Werkzaamheden rondom de school
De komende maanden zal Rochdale in de buurt zo’n 150 woningen gaan renoveren. De
werkzaamheden hebben gevolgen voor de bereikbaarheid van de school. Op de achterzijde
van deze nieuwsbrief kunt u hier meer over lezen.
Foutloos rekenen groep 7/8
Vorige week woensdag hebben de leerlingen van groep 7/8 een eerste rekenles gehad van
Hon Man Chan. Hij is een ervaren specialist in Foutloos Rekenen. De komende 11 weken
zal hij het rekenonderwijs aan groep 7/8 verzorgen, samen met Michel Vaneman.
Met de cursus Foutloos Rekenen is het voor alle leerlingen mogelijk verbetering te behalen,
ook de leerlingen die ogenschijnlijk goed meekomen. Vlot en foutloos kunnen rekenen voor
alle leerlingen is hierbij het doel. De leerlingen zijn hierdoor optimaal voorbereid voor de
overstap naar de middelbare school.
Op woensdag 27 februari 2019, van 8.30 uur tot 9.30 uur is er voor de ouders van de
leerlingen uit groep 7/8 een informatieve koffieochtend. Hon Man Chan zal dan samen met
Aydin Cihangir van Foutloos Rekenen de cursus verder toelichten.
Jarig!
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18 februari
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Voorjaarsvakantie
Studiedag

(alle kinderen vrij)

Prettig weekend!
Team Vogelnest

Beste ouder, verzorger,
Rochdale renoveert zo’n 150 woningen in de Vogelbuurt. Dit doen wij in samenwerking met
aannemer Hemubo. De werkzaamheden starten vanaf maandag 11 februari 2019.
Bereikbaarheid school
De werkzaamheden hebben gevolgen voor de bereikbaarheid van OBS het Vogelnest.
Tussen het schoolgebouw en het complex daar tegenover (aan de Rietzangerweg) plaatst
Hemubo een hek. De aannemer kan dan veilig bouwmateriaal naar de bouwplaats hijsen,
zonder gevaar voor passerende voetgangers en fietsers.
Door het hek is de school vanaf de westzijde niet bereikbaar. Ouders en schoolgaande
kinderen kunnen via de Sijsjesstraat en Putterstraat om het schoolgebouw heen lopen, om
zo bij de hoofdingang te komen. Op de afbeelding hieronder is te zien waar het hek komt
(dubbele rode streep) en hoe je kan omlopen.
Hoe lang duurt dit?
Deze situatie duurt voorlopig tot maandag 8 april 2019. Tegen die tijd informeren wij u over
eventuele wijzigingen.
Leuke activiteiten
In samenwerking met het Vogelnest organiseren wij activiteiten om de leerlingen op een
leuke en educatieve manier kennis te laten maken met de renovatie in hun wijk. Hierover
later meer!
Met vriendelijke groet,
Rochdale

