Weeknieuws 22
29 april 2019
Leerlingraad
Vorige week is de leerlingraad voor het eerst bij elkaar gekomen.
Na het schrijven van een sollicitatiebrief zijn er kinderen gekozen
uit de groepen 5 t/m/ 8. De samenwerking Onderwijsvernieuwers
houdt dit schooljaar nog twee werkplaatsen (vergaderingen) met
de leerlingraad.
Wat is een leerlingraad?
De leerlingraad is een groep enthousiaste
klassenvertegenwoordigers die gekozen zijn uit de groepen
5 t/m 8 die nadenken en meebeslissen over activiteiten en veranderingen die er op school
(kunnen) plaatsvinden.
Wat nu als we leerlingen echte inspraak geven in het onderwijs. Wij geloven in
samenwerken met jonge denkers. Leerlingen betrekken en vragen naar hun mening,
ervaring en inzichten, bevordert participatie en ontwikkeling op school.
Social Schools
Denkt u er nog aan om u aan te melden bij Socials Schools? Vorige week heeft uw kind een
brief meegekregen met een activatiecode. Bent u deze kwijt dan kunt u op donderdag een
nieuwe code krijgen van meester Boudewijn.
Social Schools is de schoolapp waarmee wij u op de hoogte kunnen houden van onder
andere: berichten van de leerkracht, nieuwsbrieven, oudergesprekken en agendapunten.
Dit gaat tot de zomervakantie ook nog via de papieren nieuwsbrief of via de mail.
Link naar de Playstore:
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.socialschools.socialschools
Link naar de Appstore:
https://itunes.apple.com/nl/app/social-schools-3-0/id1331861040?mt=8
Gevonden voorwerpen
Is uw kind iets kwijt, een bril, fietssleutel of eventueel een kledingstuk van gym, of anders?
Dan zou het in de gevonden voorwerpen bak op school kunnen liggen. Kijkt u even of er
iets van uw kind in ligt deze week? Na 10 juni zullen wij de bak namelijk legen. De bril en
sleutels liggen bij juf Mariska.

Schoolkamp schoolverlaters en ouderbijdrage
Let u nog even op de betaling van het schoolkamp en de ouderbijdrage? U heeft hier een
brief over gehad. Heeft u de brief niet meer dan kunt u dit navragen, over kamp, bij Meester
Michel en over de ouderbijdrage bij juf Mariska.
Wij ontvangen het graag zo spoedig mogelijk van u. Bedankt!
De ouderbijdrage en het geld voor kamp kunt u overmaken op de onderstaande rekening:
NL12 RABO 0330 8209 58
t.a.v. P. LAKKE INNOORD
(Onder vermelding van de voor en achternaam van uw kind(eren)
Taal en ouderbetrokkenheid
U kunt zich nog steeds aanmelden voor een cursus Taal & Ouderbetrokkenheid
Op het Vogelnest. De cursus is op: maandag van 8:45 tot 11:45 u en woensdag van 12:00
tot 14:00 u. Voor de inschrijving heeft u uw BSN nummer nodig.
Jarig!
2 juni
3 juni
6 juni
6 juni
8 juni
8 juni
9 juni
10 juni

Arthur
Esma
Semi
Maissam
Stephanie
Safia
Moussa
Kwasi

Agenda
30 mei
31 mei
10 juni
19, 20 en 21 juni
24 juni

Een prettig weekend!

Team Vogelnest

Groep 7/8
Groep 7/8
Groep 5/6
Groep 3/4
NK2
Groep 1/2
Groep 7/8
Groep 7/8

Hemelvaartsdag (alle leerlingen zijn vrij)
Dag na hemelvaartsdag (alle leerlingen zijn vrij)
2e Pinksterdag
Kamp schoolverlaters (groep 8 en schoolverlaters NK)
Studiedag (alle leerlingen vrij)

