Weeknieuws 27
Zomerfeest / laatste schooldag
Volgende week donderdag 11 juli is het de laatste schooldag. Tijdens deze schooldag is er
ook het Zomerfeest. De leerlingen gaan allemaal 2 leuke workshops volgen. Uw kind moet
deze dag, zoals gewoonlijk, voor twee pauzes eten meenemen. Er is geen lunch op school.
Er komt dit jaar geen afsluiting met een presentatie, dat is niet mogelijk met zoveel
workshops. U kunt uw kind om 14.00 uur, gewone schooltijd, ophalen en dan genieten van
6 weken vakantie!
Formatie
Beste ouders, verzorgers, in de bijlage bij deze nieuwsbrief staat de formatie van het
schooljaar 2019-2020. Hier kunt u onder andere zien voor welke klas de leerkrachten staan.
Kalender in Social Schools
De schoolkalender met schoolvakanties, studiedagen en informatie over de school kunt u
na de zomervakantie in uw Social Schools app vinden. U moet deze dan nog wel even
downloaden op uw telefoon, tablet of computer. Mocht u de inloggegevens niet meer
hebben dan kunt u een nieuw formulier bij school krijgen. Doet u dit wel meteen in de eerste
schoolweek! Anders mist u belangrijke informatie.
Studiedagen
Zet deze alvast in uw agenda!
10 september 2019
28 en 29 oktober 2019
20 december 2019
5 februari 2020
1 april 2020
11 juni 2020
3 juli 2020
Ouder Informatiemiddag 5 september
Op donderdag 5 september is er een ouder informatiemiddag, dit is gelijk na schooltijd om
14.00 uur. Alle ouders zijn welkom, ook van de leerlingen die hier al langer op school zitten.
Het is prettig en belangrijk om te weten wat u en uw kind in het nieuwe schooljaar kunnen
verwachten. In de klassen zijn er presentaties en in de speelzaal is er informatie vanuit het
Ouder en Kindteam, Doras en Doelab. Wij zien u dan!
Groepsindeling Nieuwkomers
Een bijlage van de groepsindeling ontvangen alleen de ouders van de nieuwkomers
leerlingen.

Vanaf schooljaar 2019/2020 is er een Doelab op OBS Het Vogelnest
Groepjes leerlingen ontvangen ondernemend en passend onderwijs gedurende 1,5 uur per
week voor het hele schooljaar. De leerlingen doen succeservaringen op die ze weer mee
terug nemen naar de klas. Dit arrangement is bedoeld voor leerlingen die binnen hun eigen
groep moeite hebben met de leerstof, taakaanpak, werkhouding of zelfbeeld. Het doel is
om voor deze leerlingen de schoolse vaardigheden te verbeteren. Het Doelab gaat van start
in de tweede week van het nieuwe schooljaar. De geselecteerde kinderen gaan op
woensdag in een klein groepje (maximaal 6 leerlingen) 1,5 uur praktisch aan de slag. Via
Social Schools wordt u wekelijks op de hoogte gehouden wat de kinderen hebben gedaan.
En natuurlijk mogen de kinderen aan het eind van ieder thema hun product presenteren in
de klas. Niet alle leerlingen komen in aanmerking, met de ouders van de leerlingen die
geselecteerd zijn wordt contact opgenomen.
Schoolkamp en schoolreis
Zowel het schoolkamp als de schoolreis waren geslaagd. Het weer zat mee en er is veel
plezier gemaakt!
Wat is er te doen in Noord
In de bijlagen bij deze nieuwsbrief informatie van Stichting Wijsneus en Stichting
Muziekstraat over activiteiten in de zomervakantie. Deze bijlagen ontvangt u via de mail.
Zomerschool
Voor groep 5/6 en 7/8 is er deze zomer “De Zomerschool”. De leerlingen hebben vandaag
een introductie in de klas gehad een informatiebrief en inschrijfformulier.
Wilt uw kind meedoen dan kunt u het inschrijfformulier maandag 8 juli inleveren bij juf
Mariska van de administratie.
Zomervakantie
De zomervakantie begint op vrijdag 12 juli. Wij verwachten de kinderen op maandag 26
augustus weer terug op school. Het team Vogelnest wenst u een fijne vakantie toe!

Agenda
11 juli
12 juli
26 augustus

Zomerfeest
Vakantie
1e schooldag!!

Jarig!
Wij wensen iedereen die in de vakantie jarig is een gezellige dag toe!
Gefeliciteerd alvast!
Klassenouders
Voor aankomend schooljaar willen wij klassenouders werven.
Dit is erg belangrijk voor de school. Wilt u klassenouder worden dan kunt u zich via de
onderstaande strook inschrijven. U hoort in het nieuwe schooljaar, wanneer u zich heeft
aangemeld, zo snel mogelijk weer van ons!
Wat verwachten wij van een klassenouder op Het vogelnest.
Klassenouders zijn ouders die gedurende een periode van 1 jaar de leerkracht in de klas
met activiteiten ondersteunen en meehelpen in school. Dit zijn meestal twee ouders per
klas. U moet dan bijvoorbeeld denken aan hulp tijdens het Sinterklaasfeest in de klas, hulp
tijdens het Kerstdiner, Paasontbijt en Koningsspelen.
De school wordt tijdens deze feesten, meestal alleen de gangen, versierd. Hier vragen wij
uw hulp ook bij. U kunt in de klas andere ouders vragen mee te helpen, dat is ook de taak
van een klassenouder, het inschakelen van hulpouders uit eigen klas bij allerlei activiteiten.
Wilt u klassenouder worden dan kunt u zich opgeven door onderstaand strookje in te
vullen. Dit strookje kunt u inleveren bij juf Mariska van de administratie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam: __________________________________________________________________________
Ouder/verzorger van: _____________________________________________________________

